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Iktatószám:  

                                                                  Az előterjesztés készítésében közreműködött: 

Jegyzői Titkárság                                         

Az előterjesztést megtárgyalta:  

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2011.  február 10-i ülésére 

 

A társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Önkormányzata pályázatot ír ki társadalmi szervezetek részére önkormányzati 

támogatás igénylésére. 

 

A támogatás keretösszegét Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 

költségvetés megalkotásáról szóló rendeletében határozza meg a 2011. február 10-i ülésén.  

 

A költségvetés a Képviselő-testületi ülés első napirendjeként kerül tárgyalásra és azt követően 

a költségvetéshez kapcsolódó napirendek. A pályázat kiírására akkor kerül sor, ha a 2011. évi 

költségvetést a Képviselő testület elfogadja. 

A Képviselő-testület 2011. évi munkatervében a március 31-i ülés tervezett napirendjei közt 

között szerepel a társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatásának pályázati 

kiírása, azonban célszerűbb a költségvetés tárgyalásával egy időben kiírni a pályázatokat, így 

a benyújtási határidőt valamint az elbírálásra rendelkezésre álló határidőt is figyelembe véve 

március végén sor kerülhet a támogatási szerződések megkötésére. 

  

A határozati javaslat mellékletét képezi a pályázati kiírás, szabályzat, a pályázati adatlap és 

mellékletei. 

 

 

 

 

 

Telefon/Fax: (53) 360-010 

Telefon: (53) 361-571 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását:  

 

 

…../2011. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat a társadalmi szervezetek 2011. évi 

önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek 

támogatására a határozat melléklet szerinti pályázati kiírást, pályázati adatlapot és 

annak mellékleteit jóváhagyja.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek 

támogatásának melléklet szerinti szabályzatát jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglalt 

feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: a pályázat Abony Város honlapján történő megjelenése: 2011. február 11.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Németh Mónika jegyző 

3. Valamennyi Osztályvezető 

 

Abony, 2011. február 26. 

 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k.        

polgármester     


