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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2020. március 19-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) 
önkormányzati rendelete Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
  
Ikt.sz: LMKOH/181-4/2020. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Lajosmizse Város Sportjáról 
szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2007. évben került 
megalkotásra a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: törvény) 55. § (6) bekezdése 
alapján, amely szerint a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják 
meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és a 
kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget. 
 

I. A rendelet-tervezet általános indoklása: 
   
 A rendelet 2015. év októberében volt utoljára módosítva, ezért a jogszabályi 
harmonizáció, a jogszabályszerkesztés szabályainak változása okán, és a helyi 
sajátosságokhoz való illeszkedés miatt szükségessé vált a módosítása, amely alapján – többek 
között - bővíteni szükséges a sport támogatás biztosításának feltételeit, és aktualizálni 
szükséges a rendelet 1. mellékletét az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények 
vonatkozásában. 
 

II. Rendelet-tervezet részletes indoklása:  
 
1.§ A jogharmonizáció érdekében a rendelet bevezető részét aktualizálni szükséges. 
 
2.§ A rendelet 6. § (1) bekezdése kiegészül egy újabb g), h), i) pontokkal, amely alapján a 
támogatás biztosításának feltételeinél az alábbi három újabb célra kaphatnak támogatást a 
támogatottak: 
 

- a sportszervezet tulajdonában lévő autóbusz, vagy gépkocsi fenntartási költségeire, 
- országos- és megyei szakszövetségek ügyviteli költségeire,  
- nevelési költségtérítésre. 

 
3.§ A helyi viszonyokhoz való illeszkedés okán a rendelet 9. § (1) bekezdését cserélni 
szükséges. 
 
4.§ A jogszabályszerkesztésnek való megfelelés okán a rendelet egy újabb alcímmel egészül 
ki. 
 
5.§ A rendelet „Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő sportlétesítmények” 
elnevezésű 1. mellékletének aktualizálása szükséges a név, és cím változások miatt. 
 
6.§ A jogszabályszerkesztésnek való megfelelés okán új összevont alcímek kerülnek be a 
rendeletbe. 
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7.§ A jogszabályszerkesztésnek való megfelelés okán a rendeletben hatályát veszti több 
szövegrész, paragrafus és alcím. 
 

III.  A Rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata: 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 

A lajosmizsei polgárok érdekeit szolgálja a sportrendelet módosítása, amely a sport 
támogatási rendszerén keresztül arra ösztönzi az önkormányzattal együttműködő 
sportszervezeteket, hogy korszerű, több lábon álló gazdálkodást folytassanak. Egyenlő 
feltételekkel juthat támogatáshoz minden sportszervezet olyan elvek alapján, mint a 
taglétszám, az utánpótláskorú versenyzők száma, stb. 
A sporttámogatási összegek jelentős része jut el a lajosmizsei vállalkozókhoz, a város 
intézményeihez (sportlétesítmény bérleti díj, sportfelszerelés vásárlás, utazás, stb.) 
Az önkormányzat bevételét növeli a létesítményhasználati díj. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
 

A rendelet alapján nyújtott sporttámogatások célközönsége minden lajosmizsei polgár, 
az ő szabadidős és versenysport tevékenységük elősegítése pozitív hatással van az 
egészségi állapotukra. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív teendők növekedését eredményezi. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 
Az előterjesztésben foglalt tervezet a sportszervezetek támogatásának feltételeit 
módosítja, illetve jogharmonizációs módosításokat tartalmaz. Az önkormányzat 
vagyonnal való felelősségteljes gazdálkodásának feltételeit teremti meg a 
rendeletmódosítás. 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál és az üzemeltető szervezeteknél 
rendelkezésre állnak.  

 

Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 
Lajosmizse, 2020. március 09.  
 
                

 Basky András  
                                                                           polgármester 
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Előterjesztés melléklete 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (…. .) önkormányzati rendelete 
 a Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.l) 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Lajosmizse Város sportjáról 

szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) bevezető része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 2.1.l) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése a következő g), h), i) pontokkal egészül ki: 
 
[(1) A sportszervezetek az alábbi célokra kaphatnak önkormányzati támogatást:] 
 
„g) a sportszervezet tulajdonában lévő autóbusz, vagy gépkocsi fenntartási költségeire, 
h) országos- és megyei szakszövetségek ügyviteli költségeire,  
i) nevelési költségtérítésre.” 
 

3. § 
 

(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola az általa használt Polyák Imre 
Sportcsarnokot és tornatermet tanítási napokon 16:15 óráig az iskolai és diáksport céljára 
használja.” 
 
 
 
 



5 
 

4. § 
 

(1) A Rendelet a 11. § után a következő alcímmel egészül ki: 
 
„5. Záró rendelkezések” 

5. § 
 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

6. § 
 

(1) A Rendelet alcímeiben „A rendelet hatálya” szövegrész helyébe az „1. A rendelet 
hatálya, az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai” szöveg lép. 
 

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében az „oktatási és nevelési intézményre,” szövegrész 
helyébe a „köznevelési intézményre,” szöveg lép. 
 

(3) A Rendelet alcímeiben „A lakossági sporttevékenység támogatása” szövegrész 
helyébe a „2. A lakossági sporttevékenység támogatása, a támogatás biztosításának 
feltételei, formái” szöveg lép. 

 
(4) A Rendelet alcímeiben a „Szabadtéri létesítmények” szövegrész helyébe a „3. 

Szabadtéri és fedett létesítmények” szöveg lép. 
 

(5) A Rendelet 9. § (2) bekezdésében „18 óra” szövegrész helyébe a „16:15 óra” szöveg 
lép. 
 

(6) A Rendelet alcímeiben „A működési támogatás” szövegrész helyébe a „4. A pályázati 
rendszer keretében nyújtott működési és rendezvény támogatás” szöveg lép. 
 

7. § 
 

(1) Hatályát veszíti a Rendelet: 
 

1. „ I. RÉSZ Általános rendelkezések” szövegrész. 
2. „Alapelvek” alcím. 
3. 1. §-a. 
4. „A rendelet célja” alcím. 
5. 2. §-a. 
6. „II. RÉSZ Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai” szövegrész. 
7. „III. RÉSZ A sporttevékenység támogatása” szövegrész. 
8. „A támogatás biztosításának feltételei” alcím. 
9. „A támogatás formái” alcím. 
10. „IV. RÉSZ Sportlétesítmények igénybevételével történő támogatás feltételei” 

szövegrész. 
11. „Fedett létesítmények” alcím. 
12. „V. RÉSZ A pályázati rendszer keretében biztosított pénzbeli támogatás formái, 

odaítélésének feltételei” szövegrész. 
13. „Rendezvénytámogatás” alcím. 
14. „VI. RÉSZ Záró rendelkezések” szövegrész. 
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8. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a 
hatályát veszti. 
 
 

 
Basky András                    dr. Balogh László  
 polgármester               jegyző  

 
 
 

A rendelet kihirdetésének napja:  
 
 
 
 

        dr. Balogh László   
                        jegyző 
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1. melléklet a ../2020. (….) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő sportlétesítmények 
 
 

 
 A 

Megnevezés 
B 

Helyszín 
1. Szabadtéri létesítmények 
1.1. 1 db rekortán burkolatú kézilabda 

pálya 
Lajosmizse, Szabadság tér 

13. (700/1 hrsz) 
1.2. 2 db aszfaltos kézilabda pálya Lajosmizse, Sport utca 1. 

(700/2 hrsz) 
1.3. Lázár Bence Lajosmizsei 

Labdarúgó Sportcentrum 
Lajosmizse, Mizsei utca 19-

27. (841/7 hrsz) 
2. Szabadtéri létesítmények 
2.1. Polyák Imre Sportcsarnok és a 

hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek 
Lajosmizse, Szabadság tér 
13. – Ceglédi út 1. (700/1 

hrsz) 
2.2. 1 db kiszolgáló épület Lajosmizse, Mizsei utca 19-

27. (841/7 hrsz) 
2.3. A Dózsa György út 82. szám alatti 

épület 
Lajosmizse, Dózsa György út 

82. (32 hrsz) 
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Indokolás 
 
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 
IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet 
tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői 
indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
 
Erre tekintettel, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizse 
Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…/2020. (...) önkormányzati rendelet 2020. március 19-i Képviselő-testületi ülésre 
beterjesztett indokolását az alábbiakban teszem közzé: 
 

1. Általános indokolás 
 
A rendelet 2015. év októberében volt utoljára módosítva, ezért a jogszabályi harmonizáció, a 
jogszabályszerkesztés szabályainak változása okán, és a helyi sajátosságokhoz való 
illeszkedés miatt szükségessé vált a módosítása, amely alapján – többek között - bővíteni 
szükséges a sport támogatás biztosításának feltételeit, és aktualizálni szükséges a rendelet 1. 
mellékletét az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények vonatkozásában. 
 
2. Részletes indokolás  
 
1.§ A jogharmonizáció érdekében a rendelet bevezető részét aktualizálni szükséges. 
 
2.§ A rendelet 6. § (1) bekezdése kiegészül egy újabb g), h), i) pontokkal, amely alapján a 
támogatás biztosításának feltételeinél az alábbi három újabb célra kaphatnak támogatást a 
támogatottak: 
 

- a sportszervezet tulajdonában lévő autóbusz, vagy gépkocsi fenntartási költségeire, 
- országos- és megyei szakszövetségek ügyviteli költségeire,  
- nevelési költségtérítésre. 

 
3.§ A helyi viszonyokhoz való illeszkedés okán a rendelet 9. § (1) bekezdését cserélni 
szükséges. 
 
4.§ A jogszabályszerkesztésnek való megfelelés okán a rendelet egy újabb alcímmel egészül 
ki. 
 
5.§ A rendelet „Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő sportlétesítmények” 
elnevezésű 1. mellékletének aktualizálása szükséges a név, és cím változások miatt. 
 
6.§ A jogszabályszerkesztésnek való megfelelés okán új összevont alcímek kerülnek be a 
rendeletbe. 
 
7.§ A jogszabályszerkesztésnek való megfelelés okán a rendeletben hatályát veszti több 
szövegrész, paragrafus és alcím. 
 


