2. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
(AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ
INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY
33. § (3) bekezdés és 37. § (1) bekezdés)
2013. év
A támogatott neve

A támogatás célja

A támogatás összege
(Ft)

A támogatott program
megvalósítási helye

Dombóvári Horvát
Nemzetiségi
Önkormányzat

Anna-napi búcsú,
Nemzetiségek Napja,
horvát nyelvű
szentmise, Civil
Fesztivál, DombóvárVir sportkapcsolat
programok támogatása
2013. évben

400.000

Dombóvár

Dombóvári Német
Nemzetiségi
Önkormányzat

Dombóvári Német
Fúvószenekar
támogatása hangszer
vásárlásával, a német
nemzetiségi nevelésoktatást folytató helyi
köznevelési
intézmények szakmai
tevékenységének
támogatása,
Magyarországi Német
Nemzetiségűek
Egyesülete Dombóvár
támogatása, Város Hete
rendezvénysorozaton
részvétel, Újdombóvári
Őszi Fesztivál,
Kakasdombi Borünnep,
Német Nemzetiségi
Hét, Nemzetiségek
Napja programok
támogatása 2013.
évben.

400.000

Dombóvár

A támogatott neve

A támogatás célja

A támogatás összege
(Ft)

A támogatott program
megvalósítási helye

Dombóvári Örmény
Nemzetiségi
Önkormányzat

Regionális találkozó a
partner örmény
nemzetiségi
önkormányzatokkal
Dombóváron,
Nemzetiségek Napja
programok támogatása
2013. évben.

200.000

Dombóvár

Dombóvári Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

Pál-Napi Vígasságok
rendezvényen
részvétel, Aradi
Vértanúk Napja, ’56-os
forradalom ünnepe,
Roma Nap programok
támogatása 2013.
évben.

130.000

Dombóvár

Info tv. 33. § (3) A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. §
szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik
által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel
kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott
központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.
37. § (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt:
közzétételre kötelezett szerv) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában
meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.
1. melléklet Általános közzétételi lista III. Gazdálkodási adatok
3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az
A döntés meghozatalát
államháztartásról szóló törvény szerinti
követő hatvanadik napig
költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a
támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a
költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a
kedvezményezett lemond

A közzétételt követő 5 évig

