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E L  Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjér l szóló
helyi rendelet el terjesztéséhez

A csatolt jogszabály tervezet el készít jeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a rendelet-tervezet bevezetésével járó várható hatások
következményeir l alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe.

A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások:

Társadalmi:        a    település    társadalmi   közösségére    jelent s    hatást    gyakorol     a    tárgyi
rendelet-tervezet a hatályos jogszabályok szempontjain alapuló követelményeknek
eleget tev  norma szövege azáltal, hogy a helyben m köd  civil szervezetek reális, a
szervezet profiljába ill  feladat- ellátását anyagilag támogatja az önkormányzat, mellyel
egyrészt közösségformáló, másrészt az önkormányzat rövid- távú gazdasági tervében
rögzített feladatot valósít meg.

Gazdasági:                 A    település  lakosságára   e   rendelet   gazdasági    hatást  is    kifejt,  hiszen az
önkormányzat pályázati rendszer kialakításával  garantálja a civil szervezetek közötti
esélyegyenl séget, a szervezet gazdaságos m ködéséhez szükséges kiegészít  forrást, ezáltal
közvetlenül és közvetetten is befolyásolja a település lakóinak szervezett közösségi
kapcsolat-rendszerét, a civil szervezetek szabályos pénzügy, gazdálkodási
szabályozóknak való megfeleltetését azáltal, hogy a pályázaton elnyert pénzügyi
forrással elszámolni kötelezi és annak elmaradását pályázati rendszerb l való
kizárással bünteti, amely a civil szervezet m ködésének megsz nésével járhat.

Költségvetési: Az    önkormányzat  adott   éves   költségvetésében     évek   óta  kb. 3 millió forint
nagyságrendben különít el forrást, amelyet m ködési pénzeszköz átadásaként kezel. Ez  a
költségvetési kiadás nem csak eszmei értékben (közösség- és településformálásban),
hanem anyagi eszközökben is mérhet  azáltal, hogy hozzáadott értékként jelenik
meg több olyan civil szervezet életében, amely a lakosság meghatározott rétegéhez
jut el, pl. hátrányos helyzet  nagycsaládosok, a nyugdíjasok korosztálya, a
fogyatékosok támogatása által, amely a fentieken túl erkölcsi kötelessége is a
közösségeknek.

Környezeti:                   Akkor   érvényesül a környezetvédelmi szempont, amikor tevékenységében e témakörben
érintett helyi civil szervezet pályázik az önkormányzat ezen a címen elkülönített
pénzügyi forrására, mint pl. parlagf -mentesítés, gyommentesítés, a parlagon hagyott területek
kultúrnövényekkel való beletelepítése, a környezet szépítése körében a település virágosítása,
parkosítás, a zöldterületek, zöldfelületek gondozása, ápolása, e feladatokba a közösség bevonása.

Egészségi:     E  rendelet az   egészségi  állapotra  vonatkozó   el írást nem tartalmaz, de közvetett
módon mégis hatást gyakorolhat azáltal, hogy ezen a területen tevékenyked  helyi
civil szervezet érvényes pályázatában pl. egészségügyi sz program szervezésére,
bonyolítására, népszer sítésére kér anyagi forrást, mellyel a lakosság  érintett rétegét
hozza el nyös helyzetbe, hiszen a településen belül megoldott sz rés költségkímél ,
id t takarít meg és megkönnyíti az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférést.
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Adminisztratív:         Az  apparátuson belül   munkateher  növekedést  nem vált  ki  e  rendeletben foglaltak
megvalósítása, mivel évek óta jól bevált a pályáztatási rendszer m ködtetése, annak
mind szervezési, mint döntés el készítési, döntési, a végrehajtási és pénzügyi
bonyolítása egyaránt.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.
törvényben (Ötv.) 8. § (1) és (5) bekezdése szerinti, a Jat.-ban a helyi jogalkotásra
felhatalmazott (tehát kötelezett) számára a  származékos felhatalmazás  teljesítése, a
közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján e rendelet alkotására
vonatkozó el írások szerint a törvényi rendelkezéseknél szigorúbb rendelkezések
hozatala.  Az önkormányzat közpénzb l nyújt anyagi támogatást, ezért fokozott felel sség
társul annak felhasználása és a felhasználás nyilvánosságának biztosítása során.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  jogi következménye a mulasztásban megnyilvánuló
jogsértés azzal jár, hogy az önkormányzat törvényességi felügyeletére jogosított Kormányhivatal
illetékes f osztálya törvényességi észrevételt tesz, melynek elfogadásával kényszeríti ki a helyi
jogalkotó kötelezettségének teljesítését. Amennyiben nem fogadja el a képvisel -testület a
törvényességi észrevételben foglaltakat, úgy az abban foglaltak végrehajtása bírósági úton lesz
kikényszeríthet . A jogalkotás elmaradása jogbizonytalanságot eredményezhet,
amely a jogbiztonság követelményével szembe megy, ugyanakkor egy
számvev széki, könyvvizsgálói, bels  ellen ri ellen rzés során, a szabályos
pályáztatás esetén is megkérd jelezhet vé válik annak jogi háttere, amennyiben nem
jogszabályban, el re meghatározott, jól értelmezhet , nyomon-követhet , a
központi jogszabályok el írásainak megfelel  módon valósul meg a pénzügyi
támogatás odaítélése, felhasználása, annak ellen rzése, elszámoltathatósága és
szankcionálása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglév
feltételekhez képest  személyi többlet igény nem szükséges.

C s a n y t e l e k, 2011. december 7.
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