
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 26/2007. (X.11.) rendelete 

Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II.15.) rendelet módosításáról 
  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) 
bekezdésében foglalt önkormányzati feladatok és kötelezettségek meghatározása érdekében az alábbi 
rendeletet alkotja: 

1. § 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizse Város Sportjáról szóló 
4/2007.(II.15.) rendelet 10. § helyébe az alábbi szöveg kerül: 

 
„10. §  

(1)  Működési támogatás nyújtható azon természetes személynek, jogi személynek  és jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, amelyek az alábbi feltételek 
valamelyikének megfelelnek: 
a) Sportcsoportjai, szakosztályai folyamatosan, szervezetten működnek és részt  

vesznek a sportszövetségük által kiírt versenyrendszerben,  
b) Utánpótláskorú (gyermek, serdülő, ifjúsági) sportcsoportjaikat folyamatosan, 

az előírásoknak megfelelő végzettségű szakemberek foglalkoztatásával működtetik,  
c) Gazdálkodásuk, sportszakmai tevékenységük a törvényi előírásoknak megfelelő, 

köztartozásuk nincs,  
 d) Rendelkeznek adott évre szóló koncepcióval. 
(2)  A működési támogatásra pályázni a 2. melléklet szerinti „Pályázati űrlapon” lehet, az 

önkormányzat költségvetésének elfogadása után, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
által nyilvánosan meghirdetett pályázati felhívás alapján. Feltétel az adott évi költségvetési 
rendelet végrehajtási szabályaiban meghatározottaknak megfelelő elszámolás. 

(3) A működési támogatás a 3. melléklet szerinti „Együttműködési megállapodás” alapján kerül 
átutalásra a kedvezményezett részére.” 

2. § 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizse Város Sportjáról szóló 
4/2007.(II.15.) rendelet 11. § helyébe az alábbi szöveg kerül: 

„11. §   
(1) Rendezvénytámogatásban részesülhet azon természetes személy, jogi személy  és jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,  - feltéve, hogy az előző évi rendezvény-
támogatással - amennyiben ilyenben részesült – a pénzkezelési szabályoknak megfelelően, 
hiánytalanul elszámolt,- amely az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 
a) városi szintű sportprogramot szervez,  
b) megyei, országos vagy nemzetközi versenyt rendez városunkban,  
c) országos vagy nemzetközi sportrendezvényen vesz részt, melyen teljesítményével öregbíti 
Lajosmizse Város hírnevét. 

(2) Rendezvénytámogatásra pályázni a 4. melléklet szerinti „Rendezvény-támogatási” űrlap 
felhasználásával lehet az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság által nyilvánosan meghirdetett 
pályázati felhívásban meghatározott határidőig.” 

3. § 
(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.  
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Lajosmizse Város sportjáról szóló 4/2007. (II. 15.) rendeletének 10-11. §-ai. 
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