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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9)
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése szerint a felhatalmazás
jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból
kifejezetten más nem következik.
Tekintettel arra, hogy Óbudavár Község Önkormányzata ebben a tárgykörben hatályos
rendelettel nem rendelkezik, az államháztartáson kívüli, lényegében civil szervezetk részére
átadott forrás, támogatás rendjéről rendeletet kell alkotni. Az önkormányzat minden évben
több civil szervezetet támogat, a rendelet megalkotását ez is szükségessé teszi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjéről szóló rendelettervezetet elfogadja és …../2018. (….) számon
rendeletei közé iktatja.
Szentantalfa, 2018. június 27.
Végh Tamásné
polgármester

ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018. (
.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről
(tervezet)
Óbudavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott egyesületek és
alapítványok (a továbbiakban együtt: civil szervezet) számára céljelleggel, elszámolási
kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben dönt a támogatási célokra
felhasználható költségvetési pénzeszköz mértékéről, és elkülöníti a felosztható keretet. A
tárgyévben fel nem használt összeg a következő évi előirányzat összegét nem növeli meg.
(3) Támogatásban részesíthető elsősorban az a civil szervezet, amely közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, óbudavári székhelyű, és óbudavári lakosok érdekében
megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.
(4) A Képviselő-testület támogatásban részesítheti azt a civil szervezetet is, amely a Nivegyvölgy területén rendszeresen működik, vagy célja olyan társadalmi érdek, ami
támogatásra méltó.
2. §
(1) Az önkormányzat által támogatott területek:
a) egészségmegőrzés, prevenciós tevékenység
b) kulturális tevékenység, hagyomány ápolás
c) ismeretterjesztés
d) természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
e) építtet környezet megóvása
f) gyermek és ifjúság védelem
g) sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport.
(2) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti, gazdasági tevékenységre
kívánja felhasználni.
3. §
(1) Támogatási kérelem alapján a civil szervezetek
finanszírozásához támogatásban részesíthetők.

éves

működési

kiadásaik

(2) Működési kiadásnak csak az a költség tekinthető, amely az alapító okiratban
meghatározott célok megvalósítását közvetlenül szolgálja.

(3) Működési kiadás különösen:
a) székhely fenntartásával, működtetésével kapcsolatos költségek (pl. bérleti díj,
irodaszerek stb.),
b) működéshez szükséges irodatechnikai berendezések, azok karbantartása, javítása,
c) a civil szervezet tevékenységét ismertető kiadvány, honlap készítése,
d) bankköltség,
e) a működéssel együtt járó útiköltségek, ülésekkel kapcsolatos kiadások az étkezés
költségének kivételével (pl. terembér),
f) működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos
költségek (kivéve a munkabért és közterheit, és a megbízási díjakat), vagy
g) táncosok hagyományőrző ruházata, sportmez, sportfelszerelés, díjak, érmek költsége.
4. §
Kérelem alapján a civil szervezetek az Óbudaváron megvalósuló saját rendezvényeik,
programjaik finanszírozásához támogatásban részesíthetők, így különösen tiszteletdíj
kifizetésére, papír-írószer vásárlására, szolgáltatás igénybevételére, szállásköltség
megfizetésére.
5. §
A költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegből támogatás nyújtására az éves
költségvetési rendeletének elfogadását követően kerülhet sor.
6. §
(1) A civil szervezet által benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét, a bírósági
nyilvántartásba vétel számát,
b) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági
igazolást,
c) a kérelmező pénzintézetének megnevezését, számlaszámának megjelölését,
d) az elérni kívánt cél leírását,
e) az igényelt támogatás összegét,
f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,
g) az elérni kívánt cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.
(2) A kérelmek elbírálásáról a rendelkezésre álló pénzösszeg mértékéig a Képviselő-testület a
soron következő ülésén határozattal dönt.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Képviselő-testület döntéséről a kérelmezőket
értesíti.
7. §
(1) A támogatás a döntést követően elkészített és aláírt támogatási szerződés alapján
biztosítható.
(2) A támogatási szerződésben elsősorban utófinanszírozásról (a támogatási összeg
elszámolást követő kifizetéséről) kell rendelkezni.
(3) Kivételes esetekben a Képviselő-testület előfinanszírozásról is dönthet.

8. §
(1) A támogatott a támogatásról a megvalósított cél befejezését követő 30 napon belül, de
legkésőbb a tárgyév december 20-ig tételesen köteles elszámolni a Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjének, aki az elszámolást ellenőrzi és a kifizetésről rendelkezik.
(2) Az elszámolásra kötelezettnek a számlákat záradékolnia kell. A záradékolás során a
számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy a számlán szereplő tételek csak Óbudavár
Község Önkormányzata felé kerültek elszámolásra a támogatáshoz, majd a záradékolást
követően lehet fénymásolni. Az elszámoláshoz a záradékolt számlák hiteles másolatát
csatolni kell.
(3) Amennyiben a benyújtott elszámolás nem támasztja alá, hogy a támogatott a részére
megítélt pénzbeli juttatást a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon
használta fel, az elszámolás benyújtásától számított 15 napon belül a támogatottat fel
kell hívni az elszámolás kiegészítésére.
(4) Amennyiben az elszámolásra kötelezett elszámolási kötelezettségének határidőben nem
tesz eleget, a határidő leteltétől számított 8 napon belül fel kell hívni figyelmét arra,
hogy kötelezettségét elmulasztotta.
(5) Nem részesíthető a továbbiakban önkormányzati támogatásban az egyéb
jogkövetkezmények mellett az a támogatott személy, szervezet, aki, illetve amely
korábbi kérelmében valótlan adatot szolgáltatott, a kapott támogatást a kérelemben
megjelölt céltól eltérően használta fel, támogatási szerződésben foglaltakat nem
tartotta be, vagy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.
(6) Amennyiben támogatás előfinanszírozással kerül kifizetésre, a támogatási szerződésben
az elszámolási kötelezettség elmulasztása vagy a céltól eltérő felhasználás esetére
vonatkozó visszafizetési kötelezettséget ki kell kötni.
9. §
(1) A civil szervezetek részére biztosított támogatásokról tájékoztatót kell készíteni, melyet
közzé kell tenni az önkormányzat honlapján.
(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:
a) a támogatott szervezet megnevezését,
b) a támogatás célját és
c) a támogatás összegét.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Óbudavár, 2018. július 5.

Végh Tamásné
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyzőt helyettesítő aljegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló rendelet tervezetében (a
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet jelentősebb társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetnek jelentősebb környezeti és egészségi következménye nem várható.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a törvényben kapott felhatalmazás indokolja. A
Tervezet megalkotásának elmaradása a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását
vonhatja maga után.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

