
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

10/2002. (II. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és 
sport tevékenység támogatásáról szóló 26/2000. (VII. 04.) Budapest XVIII. 

kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel 
módosított 10/1999. (IV. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelet  módosításáról 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: önkormányzati törvény) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, 
valamint a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény (továbbiakban: sporttörvény) 61. § (4) 
bekezdésében meghatározottak alapján a következő rendeletet alkotja: 

 
1. § A 26/2000. (VII. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel módosított 10/1999. (IV. 27.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet (továbbiakban: sportrendelet) 7. § 
(1) bekezdésének második francia bekezdése törlésre kerül. 

(1) Az önkormányzat az alábbi sportintézményt tartja fenn és működteti: 
- Bókay Kert (1181 Budapest Városház u. 40. székhellyel, Park Uszoda 1181 

Budapest Városház u. 40., Diákközpont 1181 Budapest Szélmalom u. 33., 
Kastélydombi Uszoda 1188 Budapest Nemes u. 56-60., Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda 1181 Budapest Üllői út 453., Délegyháza IV. tó 1328 hrsz. 6. sz. 
faház, Balatonakali 8243., Diósjenő 2643. telephellyel), 

A 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt sportintézmény feladatait az intézmény alapító okirata 

tartalmazza. 
2. § A sportrendelet 10. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(4) A Sporttanács 13 tagú testületként működik, tagjai: 
- polgármester, 
- sportért felelős tisztségviselő, 
- szakbizottság delegáltja,  
- sportreferens, 
- Diákolimpia szervezője, 
- Kerületi Testnevelők Munkaközösség vezetője, 
- LRI-MALÉV S.C. Utánpótlás Szakosztály igazgatója 
- Bókay Kert igazgatója, 
- Kerületi Sportegyesületek Szövetsége elnöke, 
- 2 fő a versenysport képviselői közül, 
- 2 fő a szabadidősport képviselői közül. 

3. § A sportrendelet 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(4) Az önkormányzat évente sportfeladatainak finanszírozására, ellátására, a mindenkori 

költségvetésének legalább egy százalékával megegyező összeget fordít.  
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A sportrendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 
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Budapest, 2002. február 1.  

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

I N D O K O L Á S  

1-2. § - hoz: Az eltelt időszakban az önkormányzatnál intézményi változás és feladatátadás 
történt, a Kerületi Sportiskola kézilabda utánpótlás-nevelése önkormányzati fenntartással 
2001. július 1.-től az LRI-MALÉV S.C. Utánpótlás Szakosztályaként működik tovább.  

3. § - hoz: Az önkormányzat törvényi előírásnak tesz eleget, mert a rendelkezik arról, hogy 
a helyi önkormányzat a költségvetéséből mekkora összeget fordít a sportfeladatainak 
ellátására. 

4. § - hoz: A rendelet kihirdetéséről tartalmaz rendelkezést. 
Budapest, 2002. február 21. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 


