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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 rendjéről szóló  

önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatása rendjéről szóló 32/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete annak 
megalkotása óta eltelt idő alatt kiadott központi jogszabályokban foglaltaknak jogalkotás szempontjából 
már nem felel meg, ezért szükségszerű 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 elő a jogszabály előkészítésére kötelezett jegyző számára. 
A rendelet megalkotása a helyi társadalomra gyakorolt hatását tekintve fontos a civil szervezetek működési 
feltételeinek biztosítása szempontból a közösség számára az a lehetőség, amelyet ez a rendelet biztosít ahhoz, hogy a civil 
szervezet célkitűzése a település lakossága érdekeit szolgálja, közösségformáló erővé válva és az 
önkormányzat feladat-ellátását segítse elő.   A gazdasági hatása az egész településre komoly kihatással 
lehet, attól függően, hogy a civil szervezet milyen célkitűzéssel működik, melynek folytatásához az 
önkormányzat e rendeletben szabályozott pályázati rendszerben nyújt támogatást. A költségvetési 
kihatása is mérhető, hiszen az önkormányzat támogatására jogosulttá vált civil szervezet működéséhez való hozzájárulás az 
önkormányzat éves költségvetésében számottevő kiadással jár. A lakosság önszerveződő közösségeinek jogai biztosítása nem 
csak önkormányzati feladat, hanem komoly támogatás is a közösség által az önkormányzat számára, mivel növeli a 
település lakossága lojalitását, az önkormányzati célkitűzések befogadását. Jogi szempontból a jogosultság feltételeinek 
jogszabályba foglalása lehetőséget teremt a civil szervezetek anyagi forrás, mint önkormányzati támogatás 
ellenőrzött formában való felhasználására.  
Meg kell változtatni a rendelet bevezető 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 Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az 
önkormányzati rendelet megalkotására  (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdése) származékos jogalkotói hatáskör és az önkormányzat feladatkörét 
meghatározó  jogszabály feltüntetését (az Mötv. 13. § (1) bekezdése  5., 7., 15. és 17. pontjaiban és az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében), az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében és az 58. § (1) 
bekezdésében írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített 
feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok - Ügyrendi, Pénzügyi Ellenőrző, 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 rendelkező 
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 kiegészítő önkormányzattól elnyert anyagi támogatással fedezni tudja a folyamatos 
működését. 
 

3. §-hoz 
 

Az önkormányzat pályázati forrását szabja meg, amely vissza nem térítendő támogatásként jelent segítséget a civil 
szervezetek számára, amennyiben e rendeletben foglaltaknak maradéktalanul eleget tesznek, ha nem, akkor 
a támogatást 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 január 31. napjára időzíteni, mert így van ideje a Bizottság és a 
szakapparátusnak a költségvetés előkészítése keretében a beérkezett igényeket számításba venni és 
kategóriákat állítva anyagi fedezetet nyújtani a civil szervezetek működésének biztosításához. Részletesen 
előírja a jogszabály a Bizottság eljárás rendjét, amellyel megkönnyíti a képviselő-testület döntését, mert jól 
előkészített, javaslattal ellátott Bizottsági vélemény kihatással van egy-egy vitatható helyzet megítélésében.  

 
5. § 

 
Konkrét rendelkezést ír elő a képviselő-testület döntését tartalmazó határozatban foglaltakra, a meghozott 
döntésről nyilvántartás-vezetési kötelezettség mellett, annak tartalmára és felsorolja azokat a kizáró 
tényezőket, amelyek nem teszik lehetővé pályázat benyújtását, vagy annak elbírálását.  

 
6. § 

 
A támogatás kifizetésének, felhasználásának és az azzal való elszámolásnak szabályai az önkormányzat anyagi 
támogatásának rendeltetésszerű felhasználása érdekében szigorú előírásokat határoz meg, visszafizetési 
kötelezettség terhe mellett, szankcióként a pályázati rendszerből 2 évig való kizárással, amely a civil 
szervezetek anyagi lehetőségeit tekintve a civil szervezet megszűnését eredményezheti. Ezzel  arra ösztönzi 
a jogalkotó a pályázókat, hogy az önkormányzati támogatást rendeltetésszerűen használják fel és e rendelet 
előírásainak megfelelően számoljanak el a közpénzzel a közösség javát szolgálva.  
 

7. § 
 

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése 
időpontját (2013. január 1.) amelyet az indokol, hogy annak tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel 
az érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való 
közzétételével biztosított volt, iránta érdeklődés nem mutatkozott. A nyilvánosság az önkormányzat 
honlapján és a közadattárban való elérhetőség által biztosított, a rendelet a községi könyvtárban és a 
hivatalban megtekinthető, a település lakossága a helyi havonta megjelenő lapban, a Csanyi Hírmondóban 
kap jegyzői tájékoztatást a rendelet hatályba lépéséről. A rendelet hatályon kívül helyező rendelkezése a 
jogszabályszerkesztésről szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy tartalmazza a 
tárgykörben hatályban lévő önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezendő jogszabályra való merev 
hivatkozást, annak időpontjára való utalás nélkül, a rendelet  (3) bekezdésében írt formátumában. 
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, 
amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 
formátumban tartalmazza. 
 

1. függelékhez 
 

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



2. függelékhez 
 

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

3. függelékhez 
 

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

       4.   függelékhez 
 
A civil szervezetek támogatása megállapítása iránti pályázatot benyújtó képviselője által kitöltött és saját 
kezűleg (cégszerűen) aláírt  pályázati adatlapot foglalja magában. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2012. november 09.         
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