
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

a sporttámogatási rendszerről szóló 10/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

szóló 10/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. 

pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:” 

 

2. § A rendelet 5. § (1) bekezdésében a „Nagykőrös Város Önkormányzat az 

önkormányzatok tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 19/1992. (XII. 10.) ÖT. sz. rendelet” szövegrész helyébe a 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagykőrös város 

vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 

31.) önkormányzati rendelet” szöveg lép. 

 

3. § (1) A rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 /Sporttámogatásra jogosultak:/ 

 

 „a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint bejegyzett 

sportegyesület,” 

 

 (2) A rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 /Sporttámogatásra jogosultak:/ 

 

 „c) fogyatékosok sportja, valamint szabadidősport esetén az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint bejegyzett egyesület,” 

 

4. §  A rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „11. §” szövegrész helyébe a „10. §” 

szöveg lép. 

 

5. § A rendelet 1. függelékében a „Nagykőrösi Football Club” szövegrész helyébe a 

„Nagykőrösi-Kinizsi Törtel FC” szöveg, a „Kőrisfa Sportegyesület szerződése 2008. 

szeptember 15-én lejárt. A hasznosításra vonatkozóan döntés még nem született.” 

szövegrész helyébe a „sportingatlan a Nagykőrösi Szolgáltató Központ kezelésében 

van” szöveg lép. 

 

6. §  A rendelet 2. függelékében „az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

13/A. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény” szöveg lép. 
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7. § Hatályát veszti a rendelet: 

 

   a) Mellékletében az Igazolás nyomtatvány, 

   b) 1. függelékében a „Nagykőrösi Munkakutya Sportegyesület” szövegrész. 

 

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

 

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

 

Nagykőrös, 2013. szeptember 27. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs    Dr. Nyíkos Sára 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


