
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

a sporttámogatási rendszerről szóló 

10/2009. (III. 27.) ÖT. sz. rendeletének módosításáról 

 

1. §  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a sporttámogatási rendszerről 

szóló 10/2009. (III. 27.) ÖT. sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) megjelölése helyébe 

a következő megjelölés lép: 

 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (III. 27.) 

önkormányzati rendelete a sporttámogatási rendszerről.” 

 

2. §  A rendelet bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép: 

 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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:” 

 

3. §  A rendelet „I. Általános rendelkezések” helyébe a következő alcím lép: 

 

 „1. Általános rendelkezések” 

 

4. §  A rendelet 3. §-a helyébe a következő 3. § lép: 

 

 „3. § E rendelet hatálya kiterjed: 

 

a) a helyi sporttevékenység megvalósításában résztvevőkre, 

b) az önkormányzat által támogatott sportszervezetekre, sportegyesületekre, 

c) a képviselő-testületre és annak szerveire.” 

 

5. §  A rendelet „II. Az önkormányzat sportfeladatai” helyébe a következő alcím lép: 

 

 „2. Az önkormányzat sportfeladatai” 

 

6.§  A rendelet 5.§-ban a „mindenkori vagyonrendelet” szövegrész helyébe a „Nagykőrös 

Város Önkormányzat az önkormányzatok tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal 

való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 19/1992. (XII. 10.) ÖT. sz. rendelet” szöveg 

lép. 

 

7. §  A rendelet 6. § (3) bekezdésben és 7. § (2) bekezdésben az „illetve” szövegrész 

helyébe a „valamint” szöveg lép. 

 

8. §  A rendelet „III. A sporttámogatás igénylése, felosztása” helyébe a következő alcím 

lép: 

 

 „3. A sporttámogatás igénylése, felosztása” 

 



9. §  (1) A rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontban az „1989. évi II. törvény” szövegrész 

helyébe az „egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény” szöveg lép. 

 

 (2) A rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontban az „1997. évi CXLV. törvény” szövegrész 

helyébe a „cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 

2006. évi V. törvény” szöveg lép. 

 

 (3) A rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontban az „1989. évi II. törvény” szövegrész 

helyébe az „egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény” szöveg, az „1997. évi CLVI. 

törvény” szövegrész helyébe a „közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 

törvény” szöveg lép. 

 

10. § A rendelet 8. § (2) bekezdés c) és d) pontban a „tartozással” szövegrész helyébe a 

„lejárt esedékességű tartozással” szöveg lép. 

 

11. §  A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: 

 

 „(3) Támogatás nyújtható különösen: 

 

a) csapat –és egyéni sportágakra, 

b) városi sportrendezvényekre, 

c) utánpótlás nevelésre, 

d) speciális sportcélú tevékenységekre (pl.: modellezés, fogyatékkal élők 

sporttevékenysége), 

e) sporteszközök beszerzésére, 

f) diáksport tevékenységre.” 

 

12. §  A rendelet 9. § (5) bekezdés helyébe a következő (5) bekezdés lép: 

 

 „(5) A pályázathoz csatolni kell: 

 

a) a kérelmező képviseletére feljogosító okirat vagy aláírási címpéldány 

másolatát, 

b) a bajnoki felmenő rendszerben elért eredményekről kiadott jegyzőkönyvek 

másolatát, vagy a szakszövetség eredményekről kiadott közleményét, 

igazolását, 

c) igazolást eredetben, mely szerint a pályázat benyújtásakor kérelmezőnek 

Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak fenntartásban működő 

intézményeivel és a KŐVA Zrt.-vel szemben lejárt esedékességű tatozással 

nem bír, 

d) a pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatának eredeti 

példányát arról, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.” 

 

13. §  A rendelet „IV. A kiutalás és elszámolás szabályai” helyébe a következő alcím lép: 

 

 „4. A támogatás folyósításának és elszámolásának szabályai”” 

 

14. §  A rendelet „IV. Záró rendelkezések” helyébe a következő alcím lép: 

 



 „5. Záró rendelkezések” 

 

15. § (1) A rendelet „1. számú melléklet” szövegrész helyébe a „Melléklet a 10/2009.      

(III. 27.) önkormányzati rendelethez” szöveg lép. 

 

 (2) A rendelet „1. számú függelék” szövegrész helyébe az „1. függelék a 10/2009.  

(III. 27.) önkormányzati rendelethez” szöveg lép. 

 

 (3) A rendelet „2. számú függelék” szövegrész helyébe a „2. függelék a 10/2009.    

(III. 27.) önkormányzati rendelethez” szöveg lép. 

 

16. § Hatályát veszti a rendelet  

 

a) „A rendelet célja” szövege, 

b) „A rendelet hatálya” szövege. 

 

17. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2011. március 3. 

 

 

Dr. Czira Szabolcs      Dr. Nyíkos Sára 

    polgármester                   jegyző 

 

 


