22/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil
szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített költségvetési
előirányzat felhasználásáról szóló 30/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet
módosításáról*
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) és 18.§ (1)
bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Az egyházak, a jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek,
valamint alapítványok támogatására elkülönített költségvetési előirányzat felhasználásáról
szóló 30/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet (a továbbiakban: R.) 5.§-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
“5.§
A pályázatról – az adott kisebbséget érintő pályázat esetében a kisebbségi önkormányzat
véleményének figyelembevételével – a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület dönt (elbírálás). A pályázatokat a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
véleményezheti.
A pályázatokkal kapcsolatos elbírálás határideje a 4.§ (1) bekezdésében meghatározott
időpontot követő 60 nap.”
2.§ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes
szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002.
(XI.07.) számú önkormányzati rendelet „A bizottságok és tagjaik, a bizottságok feladat- és
hatáskörei, valamint a tanácsnokok feladatai” című 8. sz. melléklete „Társadalmi
Kapcsolatok Bizottsága (TKB) 9 fő:” megnevezés alatti szövegének „Ellátja a társadalmi
szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak támogatásával összefüggő
pályázatok elbírálásával kapcsolatos feladatokat” szövegrésze helyébe a „Véleményezheti a
társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak támogatásával
összefüggő pályázatokat” szövegrész lép.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
A jelen rendelet hatálybalépésekor az R. alapján folyamatban lévő pályázati eljárások
esetében a pályázatok elbírálására vonatkozó képviselő-testületi előterjesztés sürgősségi
indítványként helyszíni kiosztással is kézbesíthető.
Az alapítványi források átvételével és átadásával kapcsolatos önkormányzati döntést
minden esetben a képviselő-testület hozza meg.

* Rendelkezései beépítve a 30/1996.(V.17.) ök. sz. rendeletbe, valamint a 38/2002.(XI.07.) ök. sz. rendelet 8. sz.
mellékletébe. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 19/2009.(V.06.) ÖNKORMÁNYZATI
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