
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 

7/2014.(111.21.) önkormányzati rendelete 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról szóló 18/2011.(lV.29) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 
(1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról szóló 18j2011.(IV.29) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Ör.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(3) Az egyes tételek keretösszegeinek felosztását - az 5.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

kivétellel - átruházott hatáskörben, a sportkoncepcióban előírt feltételek, szempontok figyelembe vételével 
a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban : Bizottság) végzi és működteti a sport 

cél feladatok teljes rendszerét." 

2.§ Az Ör. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,, (7) Az (1) bekezdésben meghatározott célfeladatok al-d) és g) pontjaiban meghatározott támogatásokra 
vonatkozó támogatási eljárás szabályait ezen rendelet 1. számú mellékiete, és az e) és g)-i) pontokban 

meghatározott támogatásokra vonatkozó pályázati eljárás szabályait ezen rendelet 2. számú mellékiete 
tartalmazza." 

3. § (1) Az Ör. 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(1) Az Önkormányzat a Nyírsuli Kft. keretein belül - meghatározott sportágakban - sportiskolai jellegű 
városi utánpótlás-nevelési, képzési rendszert működtet, melynek éves támogatásáról - az adott évi 

költségvetés elfogadásakor -a koncepcióban elfogadott elvek, valamint a Kft . vezetésének véleménye, 

javaslata alapján a Közgyűlés dönt." 

4. § Az Ör. 17.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"b) az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, működtetését a NYIRVV 

Nonprofit Kft .-n és a Nyirsuli Kft.-n keresztül látja el." 

5.§(1) Az Ör. 21.§ (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"c) a többi sportszervezet 1 millió forint feletti önkormányzati támogatás esetén félévi szakmai és pénzügyi 
beszámolók leadása mellett a tárgyév január 31. napjáig köteles elszámolni az előző évben kapott működési 

sporttámogatások felhasználásáról, 1 millió forint alatti önkormányzati támogatás esetén tárgyév január 31. 

napjáig éves beszámoló keretében köteles elszámolni az előző évi támogatásról," 

(2) Az Ör. 21.§ (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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"d) az önkormányzati tulajdonú Nyírsuli Kft . az utánpótlás-nevelés támogatási összegeiről az illetékes 
bizottságok számára a minden év május 31-ig benyújtásra kerülő előző évi pénzügyi és szakmai beszámoló, 
üzleti terv és közhasznúsági jelentés alkalmával köteles beszámolnj/' 

6. §(1) Ez a rendelet 2014. március 24. napon lép hatályba és 2014. március 25. napján hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti az Ör. 12.§ (5) bekezdése és az Ör. 21.§ (5) bekezdés e) pontja . 

Nyíregyháza, 2014. március 20. 

~I----
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

E rendeletet 2014. március hó 21. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2014. március 21. 

(~\J Véro 
,\0 s if Dr. Szemán Sándor 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról szóló 18/2011.(IV.29) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 7/20014.(111.21.) önkormányzati rendelet 

általános indokolása 

A rendelet legutóbbi módosítása óta eltelt időben számos olyan változás következett be, melynek 
jogszabályi lekövetése tette szükségessé a rendelet módosítását. Ezek között a legfontosabb, hogy a 
Kormány 1659/2012. (XI1.20.) számú határozatával az állami vagyonba tartozó Bujtosi Szabadidő Csarnok 
(ingatlan-nyilvántartásban 3277/1 hrsz-ú ingatlan) 90/100 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásáról döntött, ezt követően pedig Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 170/2013. 
(VI.28.) számú határozatával támogatta a Bujtosi Szabadidő Csarnok tulajdonba vételét. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról szóló 18/2011.(IV.29) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 7/2014(111.21.) önkormányzati rendelet 

részletes indokolása 

1.§-2.§-3.§-hoz 

A módosítás az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos. 

4.§-hoz 

A sportlétesítmények fenntartásában és működtetésében bekövetkezett változást rendezi. 

S.§-hoz 

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében szükséges a módosítás. 

6.§-hoz 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 
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