
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a 
sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 18/2015. (VI.26.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 
 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény 55. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 
Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, Köznevelési, 
Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

 

1.§ 

(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi sporttevékenységgel 
kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási 
rendszeréről szóló 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 4.§ 
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány és Kiskunhalas Város Önkormányzatával 
megállapodást kötött sportszervezetek részére” 
 
(2) A Rendelet 4.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„d) sport- és diáksport szervezetek működési feltételeinek javítására.” 
 
 

2. § 
 
A Rendelet 4.§ (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
„f) sport-infrastrukturális fejlesztésekre és sportcélú beruházásokra.” 
 
 

3.§ 
 
A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az önkormányzati támogatás a 4.§. (1) bekezdés b)-e) pontok tekintetében kérelem útján 
nyerhető el, míg a 4.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás pályázat útján. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet Kiskunhalas Város polgármesteréhez kell 
benyújtani a tárgyévet megelőző év november 30-áig. 
(3) A kérelmező a sporttámogatásra való jogosultság elbírálásához köteles adatokat 
szolgáltatni tevékenységéről. 
(4) Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány minden év március 31. napjáig pályázatot ír 
ki sporttevékenységet folytató sportszervezetek részére. 
(5) A 4.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatásról minden esetben a Képviselő-testület 
határoz. 
(6) Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmény fenntartásának és működtetésének 
támogatásáról a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében dönt.” 



 
4.§ 

 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdése. 
(3) Hatályát veszti a Rendelet 5. § (2)-(3) bekezdése. 

 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
  polgármester             jegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kiskunhalas, 2016. szeptember 30. 
 
 
 
        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 
                 jegyző 
 
 


