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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s

a helyi civil szervezetek pénzügyi  támogatása rendjér l szóló
önkormányzati rendelet-tervezethez

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által a helyi önszervez  közösségek
pénzügyi támogatása rendjér l szóló 14/2009. (X. 30.) Ökt rendelete annak megalkotása óta eltelt id
alatt kiadott központi jogszabályokban foglaltaknak jogalkotás szempontjából már nem felel meg, ezért
szükségszer  annak felülvizsgálata, amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban:
Jat.) 22. § (1)-(2) bekezdésén túl, az önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése ír el  a
jogszabály el készítésére kötelezett jegyz  számára.
A tárgyi rendelet megalkotását elengedhetetlenné teszi, hogy a rendelet olyan rendelkezést tartalmaz,
amelyet törvény már szabályoz, viszont ennek az önkormányzati rendeletben való megismétlését a Jat. 3.
§-a tiltja: „jogszabályban nem ismételhet  meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az
Alkotmány alapján nem lehet ellentétes”, ezért sem szó-szerint, sem átfogalmazva nem jelenhet meg
magasabb szint  jogszabályban már rögzített rendelkezés. A Jat. végrehajtására kiadott, a
jogszabályszerkesztésér l szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben (továbbiakban: IRM rendelet) írtak
betartása formailag is átszabja az eddigi hatályos rendelet arculatát, a benne szabályozható kifejezések
alkalmazását.  Nem hagyható figyelmen kívül az Alkotmány azon rendelkezése sem, miszerint alacsonyabb
szint  jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szint  jogszabállyal.
Amennyiben nem alkotná meg rendeletét a képvisel -testület, egy-részt mulasztásban megnyilvánuló jogsértést
követne el, másrészt kitenné magát annak, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Ellen rzési és Felügyeleti F osztálya törvényességi észrevételt terjesztene el .
A fent írtak értelmében a régi rendeletb l törlésre javaslom:
- a rendelet célja szövegét, annak a rendelet-tervezetben foglaltak szerint átalakítását az 1. § szerint,
- a rendelet alapelvei rendelkezéseit, mivel annak szerepeltetését a központi jogszabály tiltja,
- a rendelet hatálya alcím alatt, a hatályos rendelet 3. §-ában írtakat, mivel a Jat. 6. § (2) bekezdése b) pontja

kimondja az önkormányzati rendeletre vonatkoztatott hatály kiterjesztését,  így  a  fent  írtak  okán  ez nem
szerepelhet tárgyi rendelet-tervezetben,

- értelmez  rendelkezések között (hatályos rendelet 4. §-ában) rögzített fogalmak definiálását feleslegessé teszi,
hogy a rendeletben visszahivatkozni magasabb szint  jogszabályra felesleges és nem megengedett, mivel
a tárgyi szaktörvény  szabályozza azt, ezért el bb már írtakra visszautalva, nem szabályozható
önkormányzati rendeletben azért sem, mert annak alkotására törvény nem ad felhatalmazást a helyi
jogalkotó számára értelmez  rendelkezés meghatározására, így az jogalkotás szempontjából túlterjeszkedést
jelentene.

A rendelet megalkotása a helyi társadalomra gyakorolt hatását tekintve fontos a civil szervezetek m ködési
feltételeinek biztosítása szempontból a közösség számára az a lehet ség, amelyet ez a rendelet biztosít ahhoz, hogy a civil
szervezet célkit zése a település lakossága érdekeit szolgálja, közösségformáló er vé válva és az
önkormányzat feladat-ellátását segítse el .   A gazdasági hatása az egész településre komoly kihatással
lehet, attól függ en, hogy a civil szervezet milyen célkit zéssel m ködik, melynek folytatásához az
önkormányzat e rendeletben szabályozott pályázati rendszerben nyújt támogatást. A költségvetési
kihatása is mérhet , hiszen az önkormányzat támogatására jogosulttá vált civil szervezet m ködéséhez való hozzájárulás az
önkormányzat éves költségvetésében számottev  kiadással jár. A lakosság önszervez  közösségi jogok biztosítása nem
csak önkormányzati feladat, hanem komoly támogatás is a lakosság részér l az önkormányzat számára, mivel növeli a
település lakossága lojalitását, az önkormányzati célkit zések befogadását. Jogi szempontból a jogosultság feltételeinek
jogszabályba foglalása lehet séget teremt a civil szervezetek anyagi forrás, mint önkormányzati támogatás
ellen rzött formában való felhasználására.
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Meg kell változtatni a rendelet bevezet  részét, ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésében írt rendelkezésére tekintettel egy
teljesen új rendelet alkotása indokolt a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése mellett.

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s
a Bevezet  részhez

A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat
képvisel -testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az
önkormányzati rendelet megalkotására,  (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. §
(1) bekezdésén írtakat alkalmazva) származékos jogalkotói hatáskör feltüntetését, (az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés a) pontja szerint), továbbá (a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI.  törvény  18.  §  (2)  bekezdése)  az önkormányzat feladatkörét meghatározó (az Ötv. 8. § (1) és (5)
bekezdése feladatkörében eljárva), az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében és az 58. § (1) bekezdésében
írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában rögzített feladatkörében
eljárni jogosított Bizottságok - Ügyrendi, Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési
- véleményének kikérését foglalja magába.

1. §-hoz

A rendelet céljaként határozza meg az önkormányzat költségvetésében elkülönített anyagi forrás erejéig
pályázati rendszer eljárási szabályainak meghatározását, a jogosultsági feltételek jogszabályba foglalását.

2. §-hoz

Ez a szakasz az önkormányzat által a civil szervezet támogatására  Csanytelek településen székhellyel rendelkez
civil szervezetek pályázati eljárásban való részvételének feltételeit szabályozza, továbbá meghatározza a
támogatható tevékenységek sorát, a benyújtandó dokumentumokat ahhoz, hogy a civil szervezetek a saját
anyagi eszközeit kiegészít  önkormányzattól elnyert anyagi támogatással fedezni tudja a folyamatos

ködését.

3. §-hoz

Az önkormányzat pályázati forrását szabja meg, amely vissza nem térítend  támogatásként jelent segítséget a civil
szervezetek számára, amennyiben e rendeletben foglaltaknak maradéktalanul eleget tesznek, ha nem, akkor
a támogatás vissza kell téríteni, ami a további pályázati eljárásból való kizárás szankcióját vonja maga után.

4. §

A rendelet ezen szakasza a pályázat véleményezési eljárását szabályozza, igazodva az önkormányzat éves
költségvetésében rendelkezésre álló szerény pénzügyi forrásokhoz és annak megállapítása rendjéhez, ezért
indokolt a pályázat benyújtását október 31. napjára id zíteni, mert így van ideje a Bizottság és a
szakapparátusnak a költségvetési koncepcióban már a beérkezett igényeket számításba venni és
kategóriákat állítva anyagi fedezetet biztosítani a civil szervezetek m ködésének biztosításához.
Részletesen el írja a jogszabály a Bizottság eljárás rendjét, amellyel megkönnyíti a képvisel -testület
döntését, mert jól el készített, javaslattal ellátott Bizottsági vélemény kihatással van egy-egy vitatható
helyzet megítélésében.

5. §

Konkrét rendelkezést ír el  a képvisel -testület döntését tartalmazó határozatban foglaltakra, a meghozott
döntésr l nyilvántartás-vezetési kötelezettség mellett, annak tartalmára és felsorolja azokat a kizáró
tényez ket, amelyek nem teszik lehet vé pályázat benyújtását, vagy annak elbírálását.

6. §

A támogatás kifizetésének, felhasználásának és az elszámolás szabályai az önkormányzat anyagi támogatásának
rendeltetésszer  felhasználása érdekében szigorú szabályokat határoz meg, visszafizetési kötelezettség
terhe mellett, szankcióként a pályázati rendszerb l 2 évig való kizárással, amely a civil szervezetek anyagi



lehet ségeit tekintve a civil szervezet megsz nését eredményezheti. Ezzel  arra ösztönzi a jogalkotó a
pályázókat, hogy az önkormányzati támogatást rendeltetésszer en használják fel és e rendelet el írásainak
megfelel en számoljanak el a közpénzzel a közösség javára.

7. §

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése
id pontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy annak tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel
az érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhet sége a rendelet-tervezet hirdetményben való
közzétételével biztosított volt, iránta érdekl dés nem mutatkozott. A rendelet hatályba lépése 2011.
december 31. napján célszer , mivel nem igényel felkészülést az érintettek körében, a nyilvánosság az
önkormányzat honlapján és a közadattárban való elérhet ség által biztosított, a rendelet a községi
könyvtárban és a hivatalban megtekinthet , a település lakossága a helyi havonta megjelen  lapban, a
Csanyi Hírmondóban kap jegyz i tájékoztatást a rendelet hatályba lépésér l. A rendelet hatályon kívül helyez
rendelkezése a jogszabályszerkesztésr l szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy
tartalmazza a tárgykörben hatályban lév  önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezend  jogszabályra
való merev hivatkozást, annak id pontjára való utalás nélkül, a rendelet  (3) bekezdésében írt formátumban.
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege,
amely a rendelet kihirdetése id pontját az önkormányzati szervezeti és m ködési szabályzatban meghatározott formátumban
tartalmazza

1. függelékhez

A civil szervezetek támogatása megállapítása iránti pályázatot benyújtó képvisel jének pályázati
kötelezettségére irányuló nyilatkozatát tartalmazza.

2. függelékhez

A civil szervezetek támogatása megállapítása iránti pályázatot benyújtó képvisel jének azon nyilatkozatát
az összeférhetetlenség, érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szól.

3. függelékhez

A civil szervezetek támogatása megállapítása iránti pályázatot benyújtó képvisel jének érintettsége miatti
közzétételi kérelmét  tartalmazza.

       4.   függelékhez

A civil szervezetek támogatása megállapítása iránti pályázatot benyújtó képvisel je által kitöltött és saját
kez leg aláírt (cégszer en) pályázati adatlapot foglalja magában.

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

Kató Pálné
  jegyz


