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Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 

14/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezete 

a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló  

14/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § 

(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 14/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

„(1) A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat testneveléssel és sporttal 

kapcsolatos feladatait, biztosítva a szolgáltatásokat igénybevevő természetes személyek 

Magyarország Alaptörvénye XX. cikkében meghatározott jogainak érvényre jutását, a 

sportolás és rendszeres testedzés támogatását.” 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

3. § 

 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (1) bekezdésének 1. franciabekezdése. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (1) bekezdés a.) pontjában és a 3. § 8. 

franciabekezdésében a „sportintézmények” szövegrész, a 2. § (1) bekezdés b.) 

pontjában a „sportintézményekre” és a „sportszervezetekre” szövegrész, a 4. § (1) 

bekezdés b.) pont 2. franciabekezdésében a „kiemelt” szövegrész. 

 

(3) A Rendelet 7. § (3) bekezdésében a „sportintézményei fenntartásához” szöveg helyébe a 

„sportlétesítmények működtetéséhez” szöveg lép, továbbá a 7. § (4) bekezdésében a 

„melynek felosztásáról átruházott hatáskörben a Humánerőforrás Bizottság dönt” 

szöveg helyébe a „támogatási szerződésben foglaltak szerint” szöveg lép.  

 

 

Pápa, 2012. június 11. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 

 

 
(*A normál betűvel szedett szöveg a Rendelet hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szöveg a 

javasolt módosítást tartalmazza.) 



INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

Magyarország Alaptörvényének hatálybalépésére tekintettel szükséges módosítást 

tartalmazza.  

 

2. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

3. §-hoz 

A „sportintézmények” szövegrész hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmazza, tekintettel arra, hogy az önkormányzat önálló intézményként nem tart fenn 

sportintézményt. A „kiemelt” szövegrész hatályon kívül helyezése szükséges, mivel a 

sportegyesületek egységes pályázati rendszer, vagy egyedi döntés alapján részesülnek 

támogatásban. A 7. § (4) bekezdésében foglalt szövegrész hatályon kívül helyezése azért 

indokolt, mert a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet is tartalmazza a Humánerőforrás Bizottság itt szabályozott hatáskörét, 

a jogalkotásról szóló törvény szerint pedig a szabályozás nem lehet indokolatlanul 

párhuzamos. Egyidejűleg a javaslat rögzíti, hogy pénzeszköz átadására támogatási szerződés 

keretében kerülhet sor.  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet estében az alábbiak:  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

A szabályozásnak társadalmi, gazdasági hatása nincs, a sporttal kapcsolatos önkormányzati  

feladatok ellátásának fedezete az önkormányzat költségvetésében biztosított. 

  

Környezeti és egészségügyi következményei:  

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozásnak adminisztrációs terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet-tervezetben javasolt szabályozás alapján biztosított az önkormányzati 

sportfeladatok ellátása.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő 

   

Pápa, 2012. június 11. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 


