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„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. október 28-ai ülésére 

 
Tárgy: Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és 
kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
    Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 
     
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2011. október 19. napján tartott ülésén megalkotta az önkormányzat 
helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi 
pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 47/2011. (X.21.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: Rendelet). A Rendelet minden évben felülvizsgálatra kerül, a vizsgálatot 
követően indokolttá vált a Rendelet módosítása a következők miatt: 
 
2019. év októberében megtartott önkormányzati választást követően Kistarcsa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozta a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági 
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), melynek többek között hatáskörébe kerültek a város 
sporttal kapcsolatos ügyei is. Tekintettel arra, hogy a rendelet legutóbbi felülvizsgálata a 
Bizottság létrejöttét megelőzően történt, indokolt a módosítás. 
Valamint 2020 áprilisában a Kistarcsa, Zsálya és Kamilla utcák kereszteződésében elkészült a 
szabadtéri Fenyvesligeti Sportpark, melyet szintén szerepeltetni kell a rendelet azon 
bekezdésében, mely az önkormányzat által fenntartott sportlétesítményeit sorolja fel. 
 
Indokolt szövegpontosításokat is átvezetni a rendelet szövegén annak érdekében, hogy 
egyértelmű legyen, hogy az iskolai sporttevékenyég megszervezése alapvetően a Magyar 
Állam, illetve Dunakeszi Tankerületi Központ feladatkörébe tartozik, amelyben az 
önkormányzat csak támogatást nyújt.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  
 

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

 



 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
 
 
 

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Nincsenek. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendelet módosítása adminisztrációs nehézséget nem okoz. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, az elmaradás várható következményei: 
A Humánpolitikai Bizottság helyett 2019. októbertől a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági 
Bizottság hatáskörébe tartoznak a települést érintő sport ügyek. Továbbá a településen 
időközben történt sportlétesítmény fejlesztés miatt is indokolt a módosítás. A rendelet 
módosítása hiányában a rendelet szövege nem a tényleges és valós állapotokat tükrözné.  
 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 
helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport 
helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 47/2011. (X.21.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ……../2020. (X. …… .) önkormányzati rendeletet. 
 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 
Kistarcsa, 2020. október 15. 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 


