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Dunaszerdahely Város 2019/27. sz. (2019. november 26.) általános érvényű 

rendelete, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015/1. sz. 

(2015. február 10.) általános érvényű rendelete a Dunaszerdahely területén 

működő jogi és természetes személyek-vállalkozók részére a városi 

költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeiről 

 
 

 

 

 

 

 

 A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2019.11.26-i testületi ülésén hozta.  

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2019.11.11-én lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján 

2019.12.04-én lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2019.12.19-én lép hatályba.  

  



 

Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ szerint 

összhangban a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló 2004. évi 583. törvény 

7.§ (4) bekezdés és későbbi módosításaival a következő rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2019/27. sz. (2019. november 26.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015/1. sz. (2015. február 10.) 

általános érvényű rendelete a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes 

személyek-vállalkozók részére a városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatás 

feltételeiről 

 

I.  

 

Dunaszerdahely Város 2015/1. sz. (2015. február 10.) általános érvényű rendelete a 

Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyek-vállalkozók részére a városi 

költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeiről a következőképpen módosul és 

egészül ki: 

 

1. A 11. cikk (2) bekezdés a következőképpen hangzik: 

„A támogatásban részesülő köteles a felhasznált támogatásról elszámolást benyújtani a város 

részére, a felhívásban található nyomtatvány szerint a projekt megvalósulását követő 30 napon 

belül. Különös esetekben jelen határidő meghosszabbításra kerülhet; különös oknak minősül, 

ha a projekt a Képviselő-testület a támogatások nyújtásáról szóló határozata előtti hónapokban 

kerül megvalósításra. Abban az esetben, ha az esemény/projekt a novemberi és a decemberi 

hónapokban kerül megvalósításra, illetve ha az egész éves tevékenységre irányuló támogatásról 

van szó, akkor a támogatásban részesülő az elszámolást legkésőbb a támogatás nyújtását követő 

tárgyév január 15-ig köteles a város részére benyújtani.” 

 

2. A 7. cikk (2) bekezdés c) pontjában a következő kifejezés hatályon kívül helyeződik „aktuális 

nyilvántartási kivonat (cégnyilvántartás, vállalkozási nyilvántartás, jogi személyek 

érdekszövetségeinek nyilvántartása, nonprofit szervezetek nyilvántartása, alapítványok 

nyilvántartása, stb.).” 

 

3.  A 12. cikk (5) bekezdés e) pontja a következőképpen hangzik: 

„e) polgári társulások esetében az Alapszabályzat Belügyminisztérium által hitelesített 

másolata“. 

 

II. 

 

Ez a rendelet a Dunaszerdahely Város hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon lép 

hatályba.  

Kelt, Dunaszerdahely 2019.12.04. 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

                 polgármester 


