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Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

22/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelete 
az államháztartáson kívüli források átadás-átvételére vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) 
bekezdésében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. CXL. törvény 77. §-ában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXDC. törvény 23. § (5) bekezdés 13. és 17. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1. § 
A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 14/2000.(V.30.) önkormányzati rendelet 
9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel: 
 
„(2) A közművelődési feladatokból részt vállalók pénzügyi támogatásáról - a költségvetési 
rendeletben meghatározott keretösszeg terhére - a Pénzügyi Bizottság véleményének 
figyelembevételével a polgármester dönt, amelyet támogatási szerződésbe kell foglalni. 
(3) Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy nem 
rendeltetésszerűen használja fel a támogatás összegét, a Pénzügyi Bizottság javaslatot tesz a 
polgármesternek a támogatás azonnali visszafizetésének előírására." 
 

2. § 
A helyi sportélet támogatásáról szóló 14/2004.(IX.01.) önkormányzati rendelet 6. § (4) és (6) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) A támogatások mértékről - a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével - a 
polgármester dönt.” 
 

„(6)  Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy 
nem rendeltetésszerűen használja fel a támogatás összegét, a Pénzügyi Bizottság javaslatot tesz a 
polgármesternek a támogatás azonnali visszafizetésének előírására." 

 

3. § 
Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011.(IV.20.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete kiegészül a következő 10. ponttal: 
„10. A költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg terhére - a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembevételével - dönt az államháztartáson kívüli támogatásokról.” 
 

4. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Szécsény, 2013. augusztus 27. 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2013. augusztus 28. 
 
 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 

 


