Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
(66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361
E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2013. október 31-én tartandó ülésére.
Az eredményességi támogatásról szóló 20/2012.(VI. 21.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2012-ben alkotta meg az eredményességi támogatásról szóló 20/2012.
(VI. 21.) önkormányzati rendeletét, mely rendelkezett az eredményesen szereplő
sportszervezetek, sportolók, és diákok eredményességi juttatásának mértékéről, odaítélésének
feltételeiről és szabályairól.
A közelmúltban két alkalommal is előfordult, hogy füzesgyarmati sportegyesületben sportoló
füzesgyarmati fiatalok Európa bajnokságon és Világbajnokságon kiemelkedő eredményeket
értek el. Ezekre a fiatalokra büszkék lehetünk, de kiemelkedő teljesítményük ellenére nem
kaphatnak eredményességi juttatást, mert rájuk nem terjed ki a rendeleti szabályozás.
A rendelet csak az országos versenyek szintjéig tette lehetővé az eredményességi juttatás
odaítélését. Nem ad lehetőséget a Világkupákon, Európa bajnokságokon, világbajnokságokon
és Olimpián eredményesen szereplő csapatok és sportolók elismerésére. (4. §. (1), (2)
bekezdései)
Szintén nem terjed ki a rendelet hatálya azokra a tanulókra, akik nem felmenő rendszerű
megyei vagy országos versenyen érnek el, esetenként a felmenő rendszerű verseny szintjét
meghaladó kiemelkedő eredményt. Ezt az oktatási kulturális, turisztikai és sportbizottság is
észrevételezte. (5.§ (1) bekezdés a), b) pontjai)
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fentiek figyelembevételével a mellékelt
rendelet megalkotásával módosítsa az eredményességi támogatásról szóló rendeletét.
Füzesgyarmat, 2013. október 15.

Bere Károly
polgármester
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testületének ...../2013.(X. 31.) önkormányzati rendelete
az eredményességi támogatásról szóló 20/2012.(VI.21.)önkormányzati rendelet
módosításáról
(Tervezet)
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói feladatkörében eljárva az eredményességi
támogatásról szóló 20/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására a következő
rendeletet alkotja:
1. §
Az eredményességi támogatásról szóló 20/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Sportegyesület, vagy szakosztály, a bajnokságban feljutó helyezés elérése esetén
bajnoki pontonként maximum 30.000,-Ft, vagy legalább a 12. helyezés elérése esetén
bajnoki pontonként maximum 20.000,-Ft, világkupán, Európa Bajnokságon,
Világbajnokságon, Olimpián elért 1-10 helyezés esetén maximum 500.000,-Ft
eredményességi juttatásban részesülhet.
2. §
A Rendelet 4. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
(2) Sportoló, egyéni, vagy csapatsportágban megyei szövetségi, szakági bajnokságban
1-3. helyezés elérése esetén 20.000,-Ft, országos szövetségi, szakági bajnokságban 18. helyezés elérése esetén 50.000,-Ft, Világkupán, Európa Bajnokságon,
Világbajnokságon, Olimpián elért 1-10. helyezés elérése esetén maximum 100.000,-Ft
eredményességi juttatásban részesülhet.
3. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjai az alábbiak szerint módosul:
a) megyei verseny döntőjén 1-3. helyezést ér el, egyéni verseny esetén 5.000,- Ft,
csapatverseny esetén 5.000,-Ft/fő, de csapatonként maximum 50.000,-Ft értékű tárgyjutalom
eredményességi támogatásban részesülhet,
b) országos verseny döntőjén 1-8. helyezést ér el, egyéni verseny esetén 10.000,-Ft,
csapatverseny esetén 10.000-Ft, de csapatonként maximum 100.000,-Ft értékű
tárgyjutalomban részesülhet.
4.§
E rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba.
5. §
E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Füzesgyarmat, 2013. október 31.

Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

Kihirdetve: 2013. október 31-én.
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