
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
1/2002. (II. 01.)  önkormányzati rendelete

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról1

Zalaegerszeg Megyei  Jogú Város Közgyűlése,  a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:2

1. §
A rendelet célja

A rendelet  célja,  hogy  megalapozza  és  létrehozza  a  Zalaegerszeg  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  sportkoncepciójának  megvalósításához 
szükséges feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek 
felhasználásának.

2. §
A rendelet hatálya

A rendelet  hatálya  kiterjed  a  Önkormányzat  által  kötelezően  ellátandó  és  önként  vállalt 
feladatokra, a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.

3. §
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

/1/ Az  Önkormányzat  kötelező  feladata  illetékességi  területén  a  városi  sporttevékenység 
támogatása.

Ennek formái különösen:
a/ a  sport  hosszú  távú  fejlesztési  céljainak  megfelelő  városi  sportkoncepció 

meghatározása és megvalósítása,
b/ az  a/  pont  szerinti  cél  alapján  a  sporttal  foglalkozó  városi  szervezetekkel  való 

együttműködés,
c/ a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése,
d/  az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek megteremtése,3

e/ az önkormányzati iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása,
f/ a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése,
g/ a  külön  jogszabályban  meghatározott  nemzeti  sportszabvány  alapján  új 

sportlétesítmények építése,
h/ a szabadidősport feltételeinek fejlesztése,
i/ sportrendezvények lebonyolításának segítése,
j/ a város adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban,
k/ az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése,
l/ a nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében közreműködés,

1 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 7. § (3) bek. mód.
2 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. mód.
3 A 34/2004. (IX.24.) sz. rendelet 1. § (1) bek. módosította.



m/ az olimpiai utánpótlásműhelyek működésének segítése,
n/4

o/ sportinformációs adatszolgáltatás területi feladatainak ellátása.5

/2/ Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén, a sport hosszú távú fejlesztési céljaira 
figyelemmel, a következők:
a/ a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatása,
b/ területi  versenyrendszerek  kialakításának  és  működtetésének,  sportrendezvények 

szervezésének segítése,
c/    a városi sportszövetségek működésének segítése,6

d/ együttműködés a szakszövetségekkel, az éves verseny-, illetve szabadidősport naptár 
összeállításában,

f/    közreműködés a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.7

4. §
A sporttámogatás felosztási keretei

Az Önkormányzat  által  a  sport  támogatására  fordított  összeget  a  következő  költségvetési 
keretek szerint kell felosztani:

a/ versenysport, élsport működési támogatása,
b/ utánpótlás-nevelés működési támogatása,
c/8 eredményességi támogatás, ha az ágazati keretösszeg erre lehetőséget ad,
d/ diáksport támogatása,
e/ sportszövetség működési támogatása,
f/ szabadidősport klubok támogatása,
g/ rendezvény-támogatás,
h/9 előre  nem  tervezett  sportesemények  támogatása,  ha  az  ágazati  keretösszeg  erre 

lehetőséget ad,
i/ sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása,
j/ sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása,
k/10 új  sportlétesítmények  építésének  támogatása,  ha  az  ágazati  keretösszeg  erre 

lehetőséget ad.

5. §
A versenysport, élsport működési támogatása

/1/ Támogatásban részesülhetnek az országos bajnokság kiemelt első osztályában szereplő 
csapatok sportszervezetei,  valamint  a nemzetközi  és első osztályú minősített  sportolót 
(sportolókat) foglalkoztató sportszervezetek.

/2/ Egy sportágban nemenként egy sportszervezet kaphat támogatást.

4 Hatályon kívül helyezte a 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 7. § (2) bek.
5 A 34/2004. (IX.24.) sz. rendelet 1. § (2) bek. iktatta be.
6 A 34/2004. (IX.24.) sz. rendelt 1. § (3) bek. mód.
7 A 34/2004. (IX.24.) sz. rendelet 1. § (4) bek. mód.
8 A 37/2009. (X.22.) sz. rendelet 1. §-a mód.
9 A 37/2009. (X.22.) sz. rendelet 1. §-a mód.
10 A 37/2009. (X.22.) sz. rendelet 1. §-a mód.



/3/11 A támogatott a támogatást versenyeztetési és az igazolt sportolók személyi kiadásaira 
használhatja fel.

(4)12 Kiemelt támogatásban részesülhetnek a sportszervezetek. Ezek körét a Közgyűlés, illetve 
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság évente állapítja meg.

/5/ A támogatottak köréről és a támogatás összegéről, a sportkoncepciójában elfogadott elvek 
alapján  kérelemre, illetve nyilvánosan meghirdetett pályázat útján a 13Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság dönt.

6. §
Az utánpótlás-nevelés működési támogatása

/1/ Utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezet részesülhet támogatásban.

/2/ A támogatott a támogatást versenyeztetési és személyi kiadásokra használhatja fel.

/3/ A kiemelt élsport sportszervezetek az utánpótlás-nevelésre kiemelt támogatást kaphatnak.

/4/ Egy sportágban, nemenként egy sportszervezet támogatható. Kivételt jelent, ha az adott 
sportágban  utánpótlás-neveléssel  foglalkozó  sportszervezetek  együttműködési 
megállapodást kötöttek az élsport sportszervezettel.

/5/ A támogatottak köréről és a támogatás összegéről az önkormányzat sportkoncepciójában 
elfogadott  elvek  alapján  kérelemre,  illetve  nyilvánosan  meghirdetett  pályázat  útján  a 
14Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.

7. §
Az eredményességi támogatás

/1/ Az  Önkormányzat  támogatja  a  kimagasló  eredményeket  elért  sportszervezeteket.  Az 
eredményességi  támogatásban  csak  az  adott  sportág  versenyrendszerében  elért 
sporteredményt lehet elismerni.

/2/ A magyar  bajnokság  kategóriában  csak  az  olimpiai,  a  VB,  az  EB  versenyszámainak 
megfelelő eredményeket lehet elismerni.

/3/ Eredményességi  támogatás  csak  a  sporteredmény  elérését  követően,  az  azt  igazoló 
versenyjegyzőkönyv hiteles másolatának benyújtásával adható.

/4/ Az eredményességi  támogatás  részletes  feltételeit  olimpiai  és  nem olimpiai  sportágak 
esetén a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

/5/15 Az  eredményességi  támogatás  összege  a  sportszervezethez  kerül  átutalásra, 
eredményességi céltámogatás megjelöléssel, az eredményt igazoló versenyjegyzőkönyv 

11 A 15/2007. (III.09.) sz. rendelet 1. §-a mód.
12 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 1. § mód.
13 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
14 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
15 A 37/2009. (X.22.) sz. rendelet 2. §-a mód.



benyújtásának időpontját, valamint az 16Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatát 
követő hónap 10-éig. Az eredményességi támogatást az Önkormányzat képviselője adja 
át.

/6/17Eredményességi  támogatás  abban  az  esetben  adható,  amennyiben  az  adott  év 
költségvetési  rendelete  alapján  az  ágazati  költségvetésben  ehhez  szükséges  fedezet 
biztosított.

8. §
A diáksport támogatása

/1/ Az Önkormányzat a városi diáksport bizottságok javaslatai  alapján támogatja a városi 
szintű alapfokú és felmenő rendszerű iskolai sportversenyek rendezési költségeit.

/2/18 Az iskolai  diáksport  egyesületeknek rendezvényeik  lebonyolításához pályázat  útján,  a 
sportköröknek  az  éves  versenynaptárban  szereplő  rendezvényeikhez  a  tárgyévi 
költségvetésben  biztosított  keretösszegig  nyújt  támogatást  az  19Oktatási,  Kulturális  és 
Sport Bizottság.

/3/20  Az országos diákolimpiai versenyek döntőiben kiemelkedő eredményeket elért sportoló 
(csapat)  felkészítőjét  a  városi  diáksport  bizottságok  javaslatát  figyelembe  véve  az 
21Oktatási,  Kulturális  és Sport  Bizottság eredményességi támogatásban részesíti,  ha az 
ágazati költségvetés alapján erre fedezetet tud biztosítani. Az elért eredmények után járó 
összeg, a versenyjegyzőkönyv hiteles másolatának benyújtását követően december 15-ig 
kerül átutalásra – ha a felkészítés SE keretein belül történt – a tanuló sportegyesületéhez, 
illetve  az  oktatási  intézmény  tanulóit  felkészítő  testnevelő  részére  a  tanévi  versenyt 
követően.

9. §
A sportszövetség működési támogatása

(1)22 Az  Önkormányzat  támogatja  az  önálló  jogi  személyiségű  Zalaegerszegi  Városi 
Szabadidősport Szövetség és a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek 
Szövetségének működését,  amennyiben az  adott  év  költségvetési  rendelete  alapján  az 
ágazati költségvetésben ehhez szükséges fedezet biztosított.

/2/ A támogatás mértékéről, kérelemre az 23Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.

10. §
A szabadidősport klubok támogatása

/1/ Az  Önkormányzat  támogatást  nyújt  a  lakóterületi  szabadidősport  szervezetek 

16 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
17 A 37/2009. (X.22.) sz. rendelet 2. §-a mód.
18 A 37/2009. (X.22.) sz. rendelet 3. §-a mód.
19 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
20 A 37/2009. (X.22.) sz. rendelet 3. §-a mód.
21 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
22 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 2. § mód.
23 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.



működéséhez és rendezvényeihez.

/2/ Kiemelt támogatásban részesülnek a lakóterületi sportszervezetek.

/3/ A nem lakóterületi szabadidősport szervezetek rendezvénytámogatásban részesülhetnek.

/4/24 A támogatottak köréről, a támogatás összegéről a város Sportkoncepciójában elfogadott 
elvek figyelembe vételével kérelem, illetve nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján az 
25Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.

11. §
A rendezvénytámogatás

/1/ Az  Önkormányzat  támogatja  a  Zalaegerszegen  lebonyolításra  kerülő 
sportrendezvényeket,  ha  a  sportrendezvény  szerepel  az  országos,  a  megyei,  a  városi 
sportszövetség  (sportági  szakszövetség,  sportági  szövetség,  szabadidősport  szövetség, 
diáksport) versenynaptárában.26

/2/ A  támogatottak  köréről  és  a  támogatás  mértékéről  kérelem,  illetve  nyilvánosan 
meghirdetett pályázat alapján az 27Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.

12. §
Az előre nem tervezett sportesemények támogatása

Év közben befogadott, előre nem tervezett sportesemények támogatásáról kérelem alapján az 
28Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.

13. §
A sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, megállapodás alapján a sportegyesület által üzemeltetett 
sportlétesítmények  üzemeltetési  költségeihez  való  támogatás  nyújtásáról  az  29Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján - a költségvetési rendelet elfogadásakor – a 
Közgyűlés dönt.

14.§
A sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása

Az Önkormányzat  az  éves  költségvetésében,  a  műszaki  ágazat  keretein  belül,  lehetőségei 
szerint  biztosítja  a  tulajdonában  lévő  sportlétesítmények  felújításának,  fejlesztésének 
költségeit.

15. §
Az új sportlétesítmények építésének támogatása

24 A 37/2009. (X.22.) sz. rendelet 4. §-a mód.
25 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
26 A 34/2004. (IX.24.) sz. rendelet 3. §-a mód.
27 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
28 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
29 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.



Az Önkormányzat lehetőségei szerint önrészt biztosít a nemzeti sportszabvány alapján épülő 
városi sportlétesítmények építéséhez.

16.§30

A rendkívüli sporttámogatás

A sporttámogatások  odaítéléséről  az  éves  költségvetési  rendeletben  meghatározott  ágazati 
kereteken  belül  Zalaegerszeg  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 51.§ 
(4) bekezdése alapján az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, ettől eltérően a Közgyűlés 
dönt.

17. §
A támogatás igénylése kérelem esetén

/1/31 A támogatásra jogosult  igényét „sporttámogatási  kérelem” formájában Zalaegerszeg 
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  32Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottságához 
címzetten, a Polgármesteri Hivatal 33Oktatási, Kulturális és Sport Osztálynál előterjesztve 
kérelmezheti.

/2/ Működési célú támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a/ a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,
b/ a sportolók létszámát születési évük szerinti bontásban,
c/ a kérelmező előző évi költségvetését, és sportszakmai adatait,
d/ a tárgyév tervezett költségvetését, sportszakmai adatait, versenynaptárát,
e/ az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát,
f/ a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát.

/3/ Rendezvénytámogatási kérelmeknek tartalmaznia kell:
a/ a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,
b/ a sportrendezvény időpontjának, helyének megjelölését,
c/ a sportrendezvény költségvetés-tervezetét,
d/ a sportrendezvényen résztvevők várható létszámát,
e/ a sportrendezvény lebonyolításáért, elszámolásáért felelős személy nevét, címét,
f/ az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát,
g/ a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát.

/4/ Hatályon kívül helyezve!34

18. §
A támogatás igénylése pályázat esetén

Az 35Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság által kiírt és nyilvánosan meghirdetett pályázati 

30A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 3. § mód.
31 A 15/2007. (III.09.) sz. rendelet 4. §-a mód.
32 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (2) bek. mód.
33 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (2) bek. mód.
34 Hatályon kívül helyezte a 34/2004. (IX.24.) sz. rendelet 7. §-a
35 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.



feltételeknek  megfelelő  pályázó  részesíthető  támogatásban,  amelyik  a  rendelet  19.  §  2/ 
bekezdésében meghatározott feltételeknek is eleget tesz.

19. §36

A sporttámogatás engedélyezése

(1) A mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felosztásáról az
SZMSZ 51. § (4) bekezdés i) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 
ettől eltérően a Közgyűlés dönt.

(2) A támogatás megállapodás alapján vehető igénybe. A megállapodás megkötésére,
teljesítésére, az abban foglaltak ellenőrzésére a sporttörvény és az államháztartás
működési rendjéről szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

(3) A döntéshozó a támogatás kifizetését csak abban az esetben engedélyezni, ha:

a) a támogatás felhasználása kizárólag a sport céljait szolgálja,
b) a támogatást a rendeletben meghatározott módon és időben kérik,
c) a támogatandó a tárgyév január 31-ig, illetve a megállapodásban rögzített határ

időig elszámolt az előző évben kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról,
d) a támogatandó eleget tett az állami adatszolgáltatási kötelezettségnek,
e) a támogatandó felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és 

biztosítja az ellenőrizhetőséget.
f) a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik,
g) az éves ágazati költségvetésben szereplő összeg erre fedezetet biztosít.

(4) Nem kaphat támogatást:

a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás van folyamatban,

b) az  a  sportszövetség,  illetve  sportegyesület,  amelynek  működését  a  bíróság  
felfüggesztette, valamint amelynek feloszlatására az egyesülési jogról szóló 1989. 
évi II. tv. szerint eljárás van folyamatban,

c) az a sportegyesület, amellyel szemben csődeljárás van folyamatban, vagy amely 
ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás megindítása céljából kérelmet nyújtottak 
be, és felszámolását ennek alapján a bíróság jogerősen elrendelte.

(5) A támogatást nyújtó a támogatási szerződéstől köteles elállni, ha a támogatott szervezet:

a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
b) az (3) bekezdés szerinti  feltételeket nem teljesítette illetve a (4) bekezdés szerinti  

helyzetbe került,
c) a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel.

(6)  A  támogatások  jogszabálysértő  vagy  nem  rendeltetésszerű  felhasználása  esetén  a 
felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

20. §

36 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 4. § mód.



Értelmező rendelkezések

Jelen rendelet alkalmazásában: 37

a/38  támogatásra jogosult:     minden   Zalaegerszeg   Megyei   Jogú   Város közigazgatási
területén  működő,  hivatalosan  bejegyzett  sporttevékenységet 
végző  jogi  személyiségű  sportszervezet,  önálló  jogi 
személyiségű  Zalaegerszegi  Városi  Szabadidősport  Szövetség, 
és  a  Zalaegerszeg  Városi  és  Körzeti  Tekézők  Egyesületeinek 
Szövetsége,  ha  a  rendeletben  megfogalmazott  feltételeknek 

eleget tesznek,

b/ sporteredmény: a rendezők által az adott sportág versenyszabályai szerint kiírt 
versenyen  egyének,  csapatok  küzdelme,  teljesítményük 
összehasonlítása,

b/ kiemelt sportszervezet: Zalaegerszeg  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének 
Sportbizottsága  által  meghatározott  sportszervezet  az  elért 
eredmények, a város sportéletében betöltött szerep alapján,

d/ sportlétesítmény: sporttevékenység  céljára  épült,  adott  sportágak  szabályainak 
megfelelő objektum, amely hitelesítéssel rendelkezik,

e/ versenyeztetési kiadások: nevezési  díj,  bírói,  játékvezetői  díj,  sportorvosi  vizsgálat  díja, 
sportolói  versenyengedély  díja,  felkészüléssel,  versenyzéssel 
összefüggő  utazási,  szállás,  étkezési  költségek,  felkészüléssel, 
versenyzéssel  összefüggő  sporteszközök  beszerzésének, 
javíttatásának költségei, rendezési költségek,39

f/ személyi kiadások: sportoló  ösztöndíja,  sportoló  foglalkoztatásának  költségei, 
felkészítő  sportszakemberek  (edzők)  foglalkoztatásának 
költségei.

21. §.
Záró rendelkezés

Jelen  rendelet  Zalaegerszeg  Megyei  Jogú  Város  Közlönyében  történő  kihirdetését  követő 
napon lép hatályba.

A 34/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2004. szeptember 
24-én lépnek hatályba.

A 15/2007. (III.09.) sz. önkormányzati rendelettel  módosított rendelkezések 2007. március 
10-én lépnek hatályba.

A 37/2009. (X.22.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2009. október 22-
én lépnek hatályba.

A 35/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2012. június 30-án 
lépnek hatályba.

Dr. Kovács Gábor  sk.
jegyző

Dr. Gyimesi Endre sk.
polgármester

37 A 34/2004. (IX.24.) sz. rendelet 5. § (1) bek. mód.
38 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 5. § mód.
39 A 34/2004. (IX.24.) sz. rendelet 5. § (3) bek. mód.



1. sz. melléklet

Nemzetközi és hazai sportversenyek 
eredményességi támogatása

OLIMPIAI SPORTÁGAK

I.
Egyéni versenyek

adatok ezer forintban

Helyezés

Felnőtt Junior, ifjúsági és serdülő
nemzetközi Magyar 

bajnoks.
I.o.

nemzetközi

olimpia VB EB VB EB

I. 1.000,0 800,0 500,0 100,0 150,0 100,0
II. 800,0 500,0 300,0 75,0 100,0 75,0
III. 600,0 300,0 200,0 50,0 75,0 50,0

IV-VIII. tárgyjutalom tárgyjutalom tárgyjutalom - tárgyjutalom tárgyjutalom

II. 
Csapatversenyek

Helyezés
Bajnokcsapatok 

EK
Magyar 

Bajnokság I.o.
Magyar Kupa

I. 2.000,0 1.500,0 1.000,0
II. 1.500,0 1.000,0 -
III. 1.000,0 750,0 -

Megjegyzés:40

Nem olimpiai sportágak sportversenyein elért eredmények esetén az 41Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság egyedi elbírálás alapján dönt az eredményességi támogatásról.

Egyéni sportágak csapatversenyein évente egy Magyar Bajnokságon elért eredményt támogat 
az 42Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyedi elbírálás alapján.

Egyéni sportágakban sportolónként évente egy Magyar Bajnokságon (például: fedett pályás 
vagy szabadtéri Magyar Bajnokság) elért eredményt támogat az 43Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság.

A fentiektől  eltérő  esetekben  az  44Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  egyedi  elbírálás 
alapján dönt.

40 A 34/2004. (IX.24.) sz. rendelet 6. §-a mód.
41 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
42 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
43 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
44 A 35/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § (1) bek. mód.
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