
 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2011.(IV. 13.) önkormányzati rendelete  

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló14/2010. (X. 12.) rendelet módosításáról 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2010. (X.12.) rendelet 

(továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ A R. 3. számú melléklete 1.) pontja „dönt az egyesületek (civil szervezetek), sportegyesületek 

(sportszervezetek) és diáksport pályázati rendszerben történő támogatásának összegéről a 

költségvetésben rendelkezésre álló előirányzaton belül,” szövegezésű hatodik francia bekezdése 

helyébe a következő szövegezésű francia bekezdés lép: 

 

„-„dönt az egyesületek (civil szervezetek), sportegyesületek (sportszervezetek), alapítványok és a 

diáksport pályázati rendszerben történő támogatásának összegéről a költségvetésben rendelkezésre 

álló előirányzaton belül,” 

 

2.§ E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. 

 

 

 

Bóna Zoltán      dr. Szilágyi Ákos 

  polgármester       jegyző 

 

 

 

 

Z Á R A D É K: 

A rendelet 2011. április 13. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára 

történő kifüggesztéssel. 

 

 

 

 

        dr. Szilágyi Ákos 

 jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

Az önkormányzat működésének egyik legfontosabb jogszabályi alapja a Szervezeti és Működési 

Szabályzat. A Képviselő-testület 2010. október 12. napján megalkotta a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése 

alapján a szervezeti és működési szabályzatát. E helyi rendelet módosítása most azért vált indokolttá, 

mert észleltük, hogy a Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörei közé nem emeltük be az 

alapítványok pályázati rendszeren belüli támogatása felöli döntést a tárgyévi költségvetésben 

biztosított előirányzat keretei között, amíg a civil szervezetek és sportszervezetek hasonló célú 

támogatása felöli döntés jogát átruháztuk a Humánpolitikai Bizottságra. A pályázatok elbírálásának 

egységes gyakorlata miatt javaslom a csatolt rendelet-módosítást eredeti jogalkotói szándékunknak 

megfelelően. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (3) bekezdése szerint: „A 

képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, 

a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E 

hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább 

nem ruházható.” 

Dunavarsány, 2011. március 31. 

 

 

        Bóna Zoltán 

        polgármester  
 


