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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata az elmúlt év elején fogadta el a sportról szóló
5/2016 (I.29) önkormányzati rendeletét, melyet 39/2016. (IX. 30.) önkormányzati
rendelettel
módosított.
A
dombóvári
úszóegyesületek
kedvezményes
uszodahasználatának biztosítása érdekében az áfa törvény 67. § (2) bekezdésének
rendelkezéseit alapul véve a bruttó 50Ft/fő/óra belépőjegyár rendeletben történő
rögzítése szükséges ahhoz, hogy az áfa adóalapja a szokásos piaci ártól eltérően a
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft., mint szolgáltató és Dombóvár Város
Önkormányzata, mint többségi tulajdonos által meghatározott ellenérték legyen. A
fentiek alapján a sportrendelet alábbiak szerinti módosítása szükséges:
„8. § (6) Az úszóegyesületek esetében az Önkormányzat 2017. január 1. napjától
bruttó 50 Ft/óra/fő belépőjegyárral biztosítja a Farkas Attila Uszoda használatát
azzal, hogy az uszodahasználatból eredő többletköltségek a Dombóvár és Környéke
Víz- és Csatornamű Kft.-t terhelik. Az egyesületek kompetenciája, hogy saját
költségvetésükből finanszírozzák sportolóik után fizetendő csökkentett belépőjegyárat,
vagy a szülő téríti meg a költségeket.”
Továbbá javaslom a sportrendelet kiegészítését azzal, hogy a sporttámogatás
elnyeréséhez a sportegyesületeknek vállalniuk kell, hogy adott évre odaítélt
támogatásuk 5%-át az egész lakosságot megmozgató sportprogram szervezésére
fordítják évente két alkalommal.
„8.§ (7) A támogatásban részesíthető sportszervezetek közül csak az a sportszervezet
részesülhet támogatásban, mely a tárgyévet megelőző évben biztosított támogatási
összeggel az erre a célra készített nyomtatványon és megfelelő módon elszámolt,
valamint vállalja, hogy adott évre odaítélt támogatása 5%-át az egész lakosságot
megmozgató sportprogram szervezésére fordítja évente két alkalommal.”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:

Az önkormányzati rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata:
1.A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési
hatásai:
A rendeletben meghatározott támogatási formák és programok finanszírozásának a
forrása a város költségvetésének sporttal kapcsolatos kerete. Jelen módosítás
társadalmi hatása, hogy a városban működő úszó egyesületek számára az

önkormányzat a csökkentett belépőjegyárral kedvezményes létesítményhasználatot
biztosít.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A sportrendeletben biztosított szolgáltatások, sportprogramok és támogatások
következtében javul a város lakosságának környezeti állapota, nő a dombóvári
polgárok életminősége, javul az egészségi állapotuk.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szabályozás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítottak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A jogalkotást magasabb szintű jogszabály nem írja elő.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelettervezet elfogadását!
Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..…/2017. (….) önkormányzati rendelete
a sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I.
törvény 55. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a sportról szóló 5/2016.
(I. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(6) Az úszóegyesületek esetében az Önkormányzat 2017. január 1. napjától bruttó 50
Ft/óra/fő belépőjegyárral biztosítja a Farkas Attila Uszoda használatát azzal, hogy az
uszodahasználatból eredő többletköltségek a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft.-t terhelik. Az egyesületek kompetenciája, hogy saját
költségvetésükből finanszírozzák sportolóik után fizetendő csökkentett belépőjegyárat,
vagy a szülő téríti meg a költségeket.”
(2) A Rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A támogatásban részesíthető sportszervezetek közül csak az a sportszervezet
részesülhet támogatásban, mely a tárgyévet megelőző évben biztosított támogatási
összeggel az erre a célra készített nyomtatványon és megfelelő módon elszámolt,
valamint vállalja, hogy adott évre odaítélt támogatása 5%-át az egész lakosságot
megmozgató sportprogram szervezésére fordítja évente két alkalommal.”
2. §
Ez a rendelet 2017. május 2-án lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Részletes indoklás

1. §
A 8. § (6) bekezdésének módosításával a Dombóvári Sportiskola Egyesület és a
Dombóvári Úszó Egyesület bruttó 50 Ft/fő/óra kedvezményes belépőjegyáron veheti
igénybe a Farkas Attila Uszoda szolgáltatásait.
A 8. § (7) bekezdésének módosításával az önkormányzati támogatást igénylő
sportszervezetek számára a támogatás elnyeréséhez évi két alkalommal az egész
lakosság számára elérhető sportprogram szervezését irányozza elő a részükre odaítélt
támogatás 5%-ának erejéig.
2. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

