
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

a sportolók ösztöndíjáról 
  
 Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

   
1. § A sportolói ösztöndíjra pályázatot nyújthat be minden tatai sportegyesületben sportoló 

vagy tatai sportegyesületből induló és tatai lakcímmel (lakóhellyel, tartózkodási hellyel) 
rendelkező vagy tanulmányait Tatán végző sportoló, aki olimpiai sportágban válogatott 
kerettag. 

   
2. § (1) A ösztöndíj mértéke bruttó 40.000,- Ft/hónap. 
        

(2)  Az sportolói ösztöndíj  a 1. § szerinti feltételek fennállásának idejére szól. 
  

(3)  Az ösztöndíj egyidejűleg több személy részére is megállapítható, az 
önkormányzat költségvetésében meghatározott előirányzat erejéig. 

    
3. § (1) A díj megállapítására a pályázatot – 1. §-ban meghatározott feltételek igazolása 

mellett - az érintett sportegyesület vezetőjének ajánlásával, Tata Város 
Polgármesteréhez kell benyújtani. 

  

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell az ösztöndíjra javasolt személy nevét, személyi 
adatait valamint az indokolást. 

  

(3)A sportolói ösztöndíjra vonatkozó jogosultságot Tata Város Polgármestere állapítja 
meg.  
 

 (4) A jogosultság megállapítása esetén a támogatást a    Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal minden hónap 15-ig utalja a jogosultnak. 

 

 (5) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében 
tervezett előirányzat biztosítja. 

 

5.      4. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. 
 

 (2) Az e rendelet hatálybalépésekor fennálló jogosultság alapján, a hatályba lépést követő 
60 napon benyújtott pályázat esetén a támogatás  2015. január 1. napjától 
visszamenőlegesen illeti meg a sportolót. 
   
               
 A rendelet megalkotásának napja: 2015. március 25. 
 
 
 
 
  M i c h l  József                                                 dr. Kórósi Emőke 

             polgármester                                                             jegyző 



 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének indoklása 
  

Általános indokolás 
  

A rendelet megalkotásával megvalósul a Tata Városhoz kötődő sikeres sportolók támogatása 
annak érdekében, hogy elsősorban a válogatott kerettagok a nemzetközi versenyekre 
eredményesebben és anyagilag nagyobb biztonságban készülhessenek fel. 
  

Részletes indokolás 
  

Az 1. §-hoz 
  

E rendelkezés rögzíti az ösztöndíjra való jogosultság feltételeit.  
  

A 2. §-hoz 
  

A rendelkezés meghatározza a támogatás összegét és terjedelmét. 
  

  
A 3. §-hoz 

  
Az ösztöndíj igénybevételének módjáról tartalmazza a legalapvetőbb szabályokat. 
  

Az 4. §-hoz 
  
Hatályba léptető és a visszamenőleges jogosultságot tartalmazó  
  
  

 
 
 
 
 


