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Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlése

Helyben

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport 
Bizottsága kezdeményezte a testnevelési és sportrendelet felülvizsgálatát, mely 
munkát a Sportszakmai Tanácsadó Testülettel közösen elvégeztük. A szükségessé 
vált módosítások nagy száma miatt – az áttekinthetőség érdekében – célszerű egy új 
rendelet megalkotása, a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg. 

A rendelet felépítése nem változott, ugyanakkor:
- figyelembe vettük a törvényi változtatást (városi sportági szövetségek 

megszűnése),
- további kedvezményeket biztosítunk a sportszervezetek részére, 
- az eredményességi támogatás megítélésekor viszont szigorítást 

kezdeményez az előterjesztő.

A hatályos rendeletet az előterjesztés 1. sz. melléklete, a megalkotásra javasolt 
rendelettervezetet a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
(A Tisztelt Képviselőtestület tájékoztatása céljából az 1. sz. mellékletben jelölésre 
kerültek a megszüntetésre javasoltak, az új elképzeléseket pedig a vastagon szedett 
szöveg mutatja.)

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszonya

Az előterjesztés „Miskolc város testnevelési- és sportkoncepciója 2003”  című 
anyagban megfogalmazott gondolatokra épít.

III. Előzmények

A Közgyűlés a 2004. esztendőben két fordulóban tárgyalta meg a 36/2004. (X.15.) 
számú rendeletet  Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sportfeladatairól. 

IV. Várható szakmai hatás

Az új rendelet megalkotásával a gyakorlati életnek jobban megfelelő 
szabályrendszert kívánunk kialakítani. 
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V. Várható gazdasági hatások

Az új szabályozás lehetőséget teremt a sportszervezeteknek arra, hogy a kapott 
önkormányzati támogatást személyi kiadásokra is felhasználhassák. 

Az új rendelet megalkotásával háromszorosára fog növekedni az olimpiai/paralimpiai 
pontszerző (I-VIII.helyezett) eredményességi támogatása, és jutalomban részesülnek 
majd azok a fiatal miskolci sportolók is, akik az Universiádén érnek el kimagasló 
eredményeket. 

VI. Kapcsolódások

Az előterjesztés összhangban áll a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2006. december 7-én 
megtartott ülésén meghozott 8/2006. sz. határozatában foglaltakkal, amelyben 
kezdeményezték az önkormányzati joganyag felülvizsgálatát.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Nem maradt fenn vitás kérdés.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A város testnevelési és sportfeladatairól szóló új rendelet megalkotásával a 
mindennapi gyakorlatnak jobban megfelelő szabályrendszer került kialakításra. 
A korábbi szabályozáshoz képest a változások részint a sportszervezeteknek 
nyújtanak további lehetőségeket, pl: az önkormányzati támogatást személyi 
kifizetésekre is fel lehet majd használni, eredményességi támogatás igénybevételére 
lesznek jogosultak az Universiádén sikeresen szereplő sportolók, háromszorosára 
növekszik az olimpián/paralimpián pontot szerző versenyzők támogatása. Sor kerül 
az eredményességi támogatás szigorítására is: a nem olimpiai sportágakban és 
versenyszámokban elért helyezések utáni jutalmazásról a Sportszakmai Tanácsadó 
Testület javaslata alapján az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság dönt. 

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a mellékelt rendelettervezetet megvitatni és a rendeletet megalkotni 
szíveskedjék.

Miskolc, 2007. március 9.

 
O r o s z  Lajos
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