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Tisztelt Képviselő-testület!
I. A sportcélú gazdasági társaságok támogatására vonatkozó pályázati felhívás
és adatlap módosítása
Dombóvár Város Önkormányzata az év elején fogadta el a sportról szóló 5/2016. (I.
29.) önkormányzati rendeletét, melynek 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a
támogatható szervezetek közé bekerült a sportcélú szolgáltatást nyújtó gazdasági
társaságok működésének támogatása is. A Képviselő-testület a 268/2016. (V. 26.)
határozatával döntött arról, hogy a sportrendelet fentiekben hivatkozott pontja alapján
pályázati felhívást tesz közzé a gazdasági társaságok számára, és egyben
felhatalmazott a pályázati felhívás és adatlap kidolgozásával és jóváhagyásával, melyet
az NFM Támogatásokat Vizsgáló Irodája is áttekintett. Mivel az Európai Bizottság
1407/2013/EU rendeletének a (4) bekezdésében „…versenyszabályok alkalmazásában
vállalkozás minden egyes gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül annak
jogállásától és finanszírozásának módjától…”, meghatározás áll, ezért javasolt a
pályázati felhívás és az adatlap módosítása, és a gazdasági társaság fogalom helyett a
vállalkozás meghatározás alkalmazása. A módosítás során a benyújtási és elbírálási
határidő változtatása is szükséges a következőkre:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. október 14. (péntek) 12 óra
A pályázatok elbírálásának időpontja: a Képviselő-testület 2016. október 27-i
rendes ülése
Határozati javaslat
A sportcélú gazdasági társaságok támogatására vonatkozó pályázati felhívás és
adatlap módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 268/2016 (V.26.)
határozata alapján a sportcélú gazdasági társaságok támogatására vonatkozó pályázati
felhívást és adatlapot az alábbiak szerint módosítja:
- A pályázók körének meghatározásakor az érintett szövegrészekben a
gazdasági társaság kifejezés helyébe a vállalkozások kategória kerül.
- A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. október 14. (péntek) 12 óra.
- A pályázatok elbírálásának időpontja: a képviselő-testület 2016. október 27i rendes ülése.
Határidő: azonnal – a módosított felhívás megjelentetésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

II. A sportrendelet módosítása
Mivel a pályázók körének meghatározása a sportrendelet fent hivatkozott pontja
alapján került korábban kijelölésre, így a rendelet módosítása is szükséges, miszerint a
fenti okból az 5. § e) pontjában a „gazdasági társaságokat” szöveget a
„vállalkozásokat” szövegre kell cserélni.
A módosítással a támogatásban részesíthető sportszolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak
egyenlő esélye nyílik arra, hogy sporttámogatás elnyerése céljából pályázatot nyújtson
be. A módosítás elfogadásával a lehetséges pályázók köre kibővül, hiszen lehetősége
lesz a jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok mellett az egyéni vállalkozóként működő vállalkozásoknak is arra, hogy
sporttámogatás elnyerésére pályázatot nyújtsanak be.
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 sportszolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak
a vállalkozás működtetésének formájától függetlenül egyenlő esélyt biztosít
sporttámogatásra irányuló pályázat benyújtására.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A sportrendeletben biztosított szolgáltatások 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 és a határozati javaslat
elfogadását!

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..…/2016. (….) 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. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a sportról szóló 5/2016. (I.
29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „gazdasági
társaságokat” szövegrész helyébe a „vállalkozásokat” szöveg lép.
2. §
Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Részletes indoklás

1. §
A szakasz módosításával a Dombóváron sportszolgáltatás nyújtó szervezetek a
vállalkozás működtetésének jogi formájára tekintet nélkül pályázatot nyújthatnak be
sporttámogatás elnyerésére.
2. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

