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Előterjesztés 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2012. június 21-i ülésére, 
Az eredményességi juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

napirendhez. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Füzesgyarmat, Város Önkormányzata több évtizede elismeri a kiemelkedő tanulmányi és 
sporteredményeket elérő, a város hírnevét öregbítő diákokat és sportolókat, akik a megyei vagy 
országos bajnokságokban  érnek el olyan eredményeket, melyekre büszke lehet Füzesgyarmat 
Városa. 
 
Az eredményesen szereplő diákok elismerésének lehetőségét először a 151/2004. (IX. 15.)Kt. 
számú határozatával tette lehetővé a Képviselő-testület. 
A Füzesgyarmaton működő sportszervezetek eredményessége esetén biztosítható juttatás és 
annak feltétele nincs szabályozva. 
 

Szükségesnek látjuk, hogy a Füzesgyarmati sportszervezeteket, az egyesületekben 
sportoló nem füzesgyarmatiakat, amennyiben kiemelkedően eredményesen szerepelnek -  ezzel is 
szolgálva Füzesgyarmat Város jó hírnevét – elismerjük, és további még jobb teljesítmények 
elérésére ösztönözzük. 
Elismerjük azoknak a tanulóknak és sportolóknak a kiemelkedő eredményeit, akik füzesgyarmati 
lakóhellyel rendelkeznek, de nem füzesgyarmati oktatási intézményben, vagy sportegyesületben 
tanulnak, illetve versenyeznek. 
 
A fentiek alapján indokoltnak tartjuk a sportegyesületek, sportolók és tanulók eredményességi 
juttatása szabályainak önkormányzati rendeleti szabályozását, melyre a mellékelt 
rendelettervezetet terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
A rendelettervezet az eddigi gyakorlattól eltérően nem tartalmaz rendelkezést a felkészítők 
elismeréséről, jutalmazásáról. Az oktatási intézmény, a szakosztályt működtető, támogató 
szervezet a lehetőségei szerint gondoskodjon erről.  
 
Kérjük, a Képviselő-testületet, hogy a 151/2004. (IX. 15.)Kt. számú határozatát helyezze 
hatályon kívül és  alkossa meg az eredményességi juttatásról szóló önkormányzati rendeletét. 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. június 14. 
 

 
  Bere Károly     Botlik Tiborné  
   polgármester                   jegyző 

 



FÜZESGYARMAT  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  
Képviselő-testületének 

..../2012. (VI.21.)önkormányzati rendelete  
az eredményességi támogatásról 

(Tervezet) 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) 
f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazása alapján, sportolók és tanulók eredményességi juttatásának helyi 
szabályozására a következő rendeletet alkotja:   
 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
A rendelet célja, Füzesgyarmat Város hírnevét öregbítő tevékenységükkel, kiemelkedő 
eredményt elért sportolók és tanulók méltó elismerése, ösztönzése a további eredmények elérése 
érdekében. 

 
 

2. §. 
 

A rendelet hatálya kiterjed: 
a) az önkormányzat közigazgatási területén működő sportegyesületekre, szakosztályokra,  
 
b) az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, amatőr sportolóra és 

tanulóra az oktatási intézmény és sportegyesület, szakosztály székhelyétől függetlenül.  
 
 

3. § 
 

E rendelet alkalmazásában eredményesség: 
 
a)  sportegyesület, szakosztály esetében, legalább megyei szintű csapatsportág szövetségi, szakági 
bajnokságában a magasabb osztályba jutást jelentő helyezés elérése, vagy legalább a 12. helyezés 
megszerzése felnőtt és utánpótlás kategóriában egyaránt, 
 
b) sportoló esetében, legalább megyei szintű egyéni, illetve csapatsportág szövetségi, szakági 
bajnokságában a magasabb osztályba jutást jelentő helyezés elérése, vagy legalább a 8. helyezés 
megszerzése felnőtt és utánpótlás kategóriában egyaránt, 
 
c) tanuló esetében a sport és diákolimpiai versenyeken egyéni, és csapat sportágakban az 
országos döntőbe jutást eredményező szereplés vagy ott az 1-8. helyezés valamelyikének 
megszerzése, 
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d) tanuló esetében diákok tanulmányi versenyein, bármely szakterületen, egyéniben és csapatban 
az országos döntőbe jutást eredményező szereplés vagy ott az 1-8. helyezés valamelyikének 
megszerzése. 
 

Sportegyesület, szakosztály, sportoló eredményességi juttatása 
 

4.§ 
 

(1) Sportegyesület, vagy szakosztály, a bajnokságban feljutó helyezés elérése esetén bajnoki 
pontonként  maximum 30.000,- forint, vagy legalább a 12. helyezés elérése esetén bajnoki 
pontonként maximum 20.000 forint eredményességi juttatásban részesülhet. 
 
(2) Sportoló, egyéni, vagy csapatsportágban megyei szövetségi, szakági bajnokságban 1-3. 
helyezés elérése esetén 20.000,- forint, országos szövetségi, szakági bajnokságban 1-8. helyezés 
elérése esetén 50.000,- forint eredményességi juttatásban részesülhet. 
 
(3) A támogatás feltétele a sporteredmény elérését követően az azt igazoló versenyjegyzőkönyv 
hiteles másolatának, vagy az országos sportági szakszövetség, sportszövetség igazolásának 
Önkormányzathoz történő benyújtása az eredményességi feltételek teljesítését követően. 
 
(4) Az eredményességi juttatás összegét az Önkormányzat sportegyesület, vagy szakosztály 
részére átutalja, melynek kifizetéséről az oktatási intézmény gondoskodik.  
 
 

Tanuló eredményességi juttatása 
 

5. § 
 

 (1)  A tanuló, aki 

a) felmenő rendszerű verseny megyei döntőjén – tehát legalább két forduló után – 1-3. helyezést 
ér el, egyéni verseny esetén tanulónként 5.000,-Ft értékű, csapatverseny esetén 5.000,-Ft,/fő, de 
csapatonként maximum 50.000,-Ft értékű tárgyjutalom eredményességi juttatásban részesülhet, 
 
b) felmenő rendszerű verseny országos döntőjén, ha az iskolai, területi, megyei forduló után 
országos szinten az 1-8. helyezést ér el, egyéni verseny esetén egyénenként 10.000,-Ft értékű, 
csapatverseny esetén egyénenként 10.000.Ft, de csapatonként maximum 100.000,-Ft értékű 
tárgyjutalom eredményességi juttatásban részesülhet. 
 
(2) azonos versenyszám esetén csak a magasabb szintű eredmény vehető figyelembe. 
 
(3) A támogatás feltétele az eredmény elérését követően az azt igazoló versenyjegyzőkönyv 
hiteles másolatának, vagy az oktatási intézmény igazolásának Önkormányzathoz történő 
benyújtása az eredményességi feltételek teljesítését követően. 
 
(4) Az eredményességi juttatás összegét az Önkormányzat az oktatási intézmény részére átutalja, 
melynek kifizetéséről az oktatási intézmény gondoskodik.  
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Javaslattétel, döntés 
 

6. § 
 

(1) A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy szervezet pontos adatait, 
valamint a juttatás alapjául szolgáló eredmény pontos megjelölését, és az elismerés alapjául 
szolgáló díj másolatát.  
 
(2)A javaslatokat írásban kell benyújtani a polgármesterhez  
 
a) a 4. § esetében legkésőbb minden év november 15-ig, 
 
b) az 5. § esetében minden év június 15-ig. 
 
 
(3) Az eredményességi támogatás megállapításáról a költségvetésben biztosított összeg 
figyelembevételével a polgármester dönt. 
 
(4) Az eredményességi támogatás forrása az éves költségvetésben az önkormányzat anyagi 
lehetőségei szerint az e célra biztosított összeg. 
 
(5) Az eredményességi juttatást a Képviselő-testület munkatervében meghatározott időpontban, 
ünnepélyes keretek között a polgármester adja át. 
 

Vegyes, záró rendelkezések 
 

7. § 
 

(1) Az eredményességi juttatás adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 
(2 Ez a rendelet a 2012. június 22-én lép hatályba. 
 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. június 21. 
 

 
 
 
  Bere Károly sk.    Botlik Tiborné sk. 
   polgármester                   jegyző 

 
 
 


