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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatai részére kötelező rendeletalkotási tárgykörbe került az 

államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezések szabályozása, 

melynek kapcsán Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 31/2014. 

(XII.19.) sz. rendeletét.  

2015. évben került módosításra a 28/2015. (VI.25.) számú rendelettel. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a rögzíti a 

képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatásköröket. Ezek közül kikerült az 

államháztartáson kívüli forrás átadása és átvétele, ugyanakkor az Országgyűlés e rendelkezést 

kiegészítette azzal, hogy a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az 

alapítványi forrás átvétele és átadása.   

Polgár Város Önkormányzatánál az általános tartalék és a céltartalékok terhére hozott döntések 

esetében a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak kerülnek alkalmazásra. Ennek 

megfelelően alapesetben a képviselő-testület, átruházott hatáskörben a polgármester, illetve 

esetenként a bizottságok jogosultak döntéshozatalra.  

Ugyanakkor a 31/2014. (XII.19.) sz. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 

támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-

testület, az általános tartalék terhére nyújtott támogatások odaítéléséről a polgármester dönt. 

 

A jelenleg e rendeletben foglalt szabályozást módosítani szükséges annak érdekében, hogy a 

jogszabályban, valamint a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltakkal összhangban legyen. 

  

Az alapítványok 2016. évi támogatására a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság által hozott 

55/2016. (III. 16.)sz. határozatban foglaltakat Képviselő-testületi döntéssel, mint a hatáskör 

gyakorlójával szükséges megerősíteni az előterjesztés mellékletét képező határozati-javaslat 

alapján, a Bizottság által hozott határozatban foglaltak szerint.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, észrevételeivel, 

javaslataival való kiegészítésére, a rendelet-tervezet és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2016. május 31.  

 

     Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester  
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……../2016. (…....)  önkormányzati rendelet-tervezete 

az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 

31/2014. (XII. 19.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága és Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és 

gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) A támogatások odaítélése a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján 

történik.”  

 

2.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Polgár, 2016. június 16.  

 

 

 

 

 

  Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester          jegyző   

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2016. ………   hó ….. napján.     

 

dr. Váliné Antal Mária  

             címzetes főjegyző  
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Határozati javaslat 

…/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő 

alapítványok 2016. évi önkormányzati támogatására vonatkozóan az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.  A Képviselő-testület a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 55/2016. 

(III.16.) számú határozatában foglaltakat megerősíti és 2016. évi 

költségvetésben tervezett céltartalék terhére, az alapítványok részére 

nyújtandó önkormányzati támogatást az alábbiak szerint biztosítja: 

  

„Polgár Városért” Alapítvány    1.200 e Ft 

 POR LINGVO  Alapítvány        110 e Ft 

 Polgár és Térsége Egészségügyért Alapítvány     190 e Ft 

 Összesen:                  1.500 e Ft 

 

     

Határidő: értelemszerűen 

  Felelős: polgármester 

 

 

 

 


