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Az előterjesztés tárgya:        A sportról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Iktatószám:                       2284/2020.    
 
Melléklet:                                 1.sz.: rendelettervezet 

 
A napirend előterjesztője:         Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:      Székely Andrea ügyintéző 
                                                    
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság SZMSZ. 1. melléklet III./C.) 4. pont 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 

SZMSZ. 1. melléklet II./C.) 31. pont 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: - 
 
 
 
 
  
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.5.) sz. 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) elfogadásával - többek között - a 
képviselő-testület állandó bizottságaiban is változás történt. A korábban az Oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sportbizottság hatáskörébe tartozó ügyek a Humán bizottság hatáskörébe 
kerültek delegálásra. 
 
A változásokra figyelemmel felülvizsgálatra kerültek az önkormányzati rendeletek annak 
érdekében, hogy az SZMSZ és a rendeletek összhangba kerüljenek egymással. 
  
A sportról szóló 25/2018. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
alábbi módosítása szükséges: 
A Rendelet 4.§ (2) bekezdése jelenleg az alábbiak szerint rendelkezik: 
„(2) Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság:  

a) véleményezi a város sportkoncepcióját és sportrendeletét, valamint azokat 
rendszeresen felülvizsgálja, és javaslatot tesz a módosításaikra, 

b) javaslatot tehet az éves költségvetési rendelet sporttámogatási keretösszeg 
meghatározására, és 

c) kapcsolatot tart a városban működő helyi sportszervezetekkel, megismeri a 
sportszervezeteknél rendelkezésre álló hosszú távú fejlesztési terveket.” 
 

Az SZMSZ-ben történt változások következtében a Rendelet 4. § (2) bekezdésében szereplő 
„Az Oktatási, ifjúsági és sport bizottság” szövegrészt „A Humán bizottság” szövegrészre 
szükséges módosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények figyelembevételével 
döntsön a rendelettervezet elfogadásáról! 
 
Jelen előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indokolásaként is szolgál. 
 
 
Komló, 2020. január 31. 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. számú melléklet                                                                                            Rendelettervezet 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

../2020. (…..) 
ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

A SOPRTRÓL SZÓLÓ 25/2018. (XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RE NDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a sportról szóló 25/2018. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében „Az Oktatási, ifjúsági és sport bizottság” 
szövegrész helyébe „A Humán bizottság” szöveg lép.  
 

2. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2020. február 13. 
 
 
 
  dr. Vaskó Ernő    Polics József 
                    címzetes főjegyző                                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


