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Czukkerné dr.Pintér Erzsébet
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Minősített szavazattöbbség

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020. (III.26.) önkormányzati rendelete *
Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati
támogatásáról szóló 7/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere - a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Budapest
Főváros Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendelet alkotja:
1. § A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A rendelet 2. §-a szerinti tevékenységek támogatására a Kulturális, Civil, Oktatási,
Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatainak figyelembe vételével a
polgármester minden évben egy alkalommal június 30-ig dönt az alábbi pályázatok
kiírásáról:
a) civil pályázat,
b) egyházi pályázat,
c) nemzetiségi pályázat,
d) sport pályázat.”

**

RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 7/2016. (III.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE.

1

2. § E rendelet 2020. április 01. napján lép hatályba.
Budapest, 2020. március 26.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási
Humánkapcsolati Iroda
A rendelet kihirdetését végzi: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda
Határidő: 2020. március 26.

Ügyosztály

Budapest, 2020. március 26.
Pikó András
polgármester
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INDOKOLÁS
a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók
pályázati támogatásáról szóló 7/2016. (III.03.) önkormányzati rendeletet
módosító 10/2020. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

Indokolás
az 1. §-hoz
A meghatározott pályázatok kiírásának határideje a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel
módosításra kerül.

a 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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