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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Szentes Város Önkormányzata 37/2011. (II.25.) Kt. határozatával elfogadta Szentes Város 
Sportkoncepciójának sportfinanszírozás rendszerére vonatkozó módosításait. 
 
Mivel a sportkoncepció és a sportrendelet egymással összhangban álló, egymást kiegészítő 
dokumentumok, a változtatások átvezetése szükséges a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) Kt. 
rendelet érintett rendelkezésein is.  
- A rendelet 4.§ (3) bekezdésében a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság (továbbiakban: 

GYISB) szövegrész helyébe a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 
(továbbiakban: MOISB) szöveg lép. 

- A rendelet 4.§ (5) bekezdésben „a sport támogatására fordítható összeg 10%-a” szövegrész 
helyébe „a sport támogatására fordítható összeg 6% -a” szöveg lép. 

- A rendelet 4.§ (6) bekezdésben „a sport támogatására fordítható összeg 70-10-6%-a” 
szövegrész helyébe „a sport támogatására fordítható összeg 80-6-4%-a” szöveg lép. 

- A rendelet 4.§ (6) bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: 
Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott versenysport támogatására fordítható 80% 
– a Sportkoncepcióban meghatározott elvek szerint I. kategóriában 80%, II. 
kategóriában 12%, III. kategóriában 8%-a.  

- A rendelet 4.§ (7), 4.§ (8) bekezdéseiben, a 6.§-ban és a rendelet 1. és 2. számú 
mellékletében a GYISB szövegrész helyébe a MOISB szöveg lép. 

- A rendelet 4.§ (9) bekezdésében a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság szövegrész helyébe a 
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság szöveg lép. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a Sportról szóló rendelet 
megalkotására. 

Szentes, 2011. március 9. 
 
         

Szűcs Lajos 
        alpolgármester 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

……./2011. (III.25.) Kt. rendelete 
a sportról szóló  

22/2008. (XI.17.) Kt. számú rendelete módosításáról 
 

1. § 
 
(1) A Sportról szóló 22/2008. (XI.17.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: rendelet) 4.§ (3) 
bekezdésében a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság (továbbiakban: GYISB) megnevezés 
helyébe a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság (továbbiakban: MOISB) szöveg 
lép. 
 
(2) A rendelet 4.§ (9) bekezdésében a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság szövegrész helyébe 
a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság szöveg lép. 
 
(3) A rendelet 4.§ (7) bekezdésében , 4.§ (8) bekezdésében a 6. §-ában, valamint az 1. sz. 
melléklet „Bevételek a, pontjában”, és a 2. sz. melléklet „Bevételek a, pontjában” a GYISB 
szövegrész helyébe a MOISB szöveg lép. 
 

(4) A rendelet 4.§ (5) bekezdésben a sport támogatására fordítható összeg 10%-a szövegrész 
helyébe a sport támogatására fordítható összeg 6%-a  szöveg lép. 

(5) A rendelet 4.§ (6) bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki:  

Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott versenysport támogatására fordítható 80% – 
a Sportkoncepcióban meghatározott elvek szerint I. kategóriában 80%, II. kategóriában 
12%, III. kategóriában 8%-a.  

 

2. §.  

 
Ez a rendelet a kihirdetés-ét követő napon lép hatályba. 

 

 

          Szirbik Imre    dr. Sztantics Csaba  
          polgármester        jegyző 

 
 
 
  
 
 
 


