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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja, hogy Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata a helyi civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 

segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása érdekében, az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően szabályozza a helyi civil szervezetek támogatását. 

 

 

A Kormány 2020. március 11-én rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett az 

ország teljes területére a koronavírus-járvány miatt, ezért szükséges volt a Rendeletben a 

pályázati felhívás megjelenése időpontjának és a pályázat beadási határidejének módosítása. 

 

A jelenleg hatályos Rendelet 8. § (2) bekezdése rendelkezik a pályázati felhívás 

közzétételének időpontjáról: 

 

„A pályázati felhívást a Soroksári Hírlap tárgyévi szeptemberi számában és az Önkormányzat 

honlapján kell közzétenni” 

 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése pedig a pályázat beadási határidejéről: 

 

„A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a jelen rendelet 2. melléklete szerinti Űrlapon a 

tárgyév november15. napjáig kell benyújtani a polgármester titkárságára.” 

 

 

Tekintettel arra, hogy a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűntével nincs 

akadálya a civil szervezetek rendezvényei megtartásának, javaslom, hogy a támogatási 

kérelmek benyújtási határideje 2020. július 25. napjában kerüljön meghatározásra annak 

érdekében, hogy a civil szervezetek támogatásáról mielőbb döntést hozhasson a Képviselő-

testület.  

Jog-technikailag illetve a jogbiztonság alapelvének szem előtt tartása indokolja azt a 

megoldást, hogy a több éven át kialakult gyakorlat szerinti időpontok (április, június) kerüljenek 

rögzítésre azzal a kiegészítéssel, hogy speciális szabályként bekerül a rendeletbe az, hogy a 

2020. évben július 25-e és augusztus 15-e a két meghatározó időpont a támogatásokkal 

kapcsolatban, ezáltal egyrészt hosszabb távon alkalmazható dátumok kerülnek rögzítésre, de 

külön bekezdés „áll a jogalkotó rendelkezésére”, ha esetleg az elmúlt időszakhoz hasonló 

helyzetben kell eltérő időpontokat meghatározni, az alap-dátumok módosítása nélkül. 

 

Jelen előterjesztés tartalmával kapcsolatosan a Civil Szervezetek és Személyek Egyesületének 

Elnöke, egyben a Képviselő-testület által megválasztott civil tanácsnok, Geiger Ferenc 

Képviselő Úr előzetesen nyilatkozatot tett, mely szerint – a civil szervezetek nagy többségének 

egyetértésével - támogatja a Rendelet módosítását.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján megvizsgáltam a rendelet-

tervezet elfogadásának várható hatásait, melyet jelen előterjesztés 3. mellékleteként csatolt 

„Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be. 



 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó javaslatot elfogadni, egyúttal a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2020. július 2. 

 

 

 

 

 

 ..........................................  ………………………  

 dr. Kelemen Henrietta dr. Szabó Tibor 

 osztályvezető jegyző 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

………/……. (……….) önkormányzati rendelete  

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1)A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdésében az „szeptemberi” 

szövegrész helyébe „áprilisi” szöveg lép. 

 

(2)A Rendelet 9. § (1) bekezdésében a „november” szövegrész helyébe „június” szöveg lép. 

 

(3) A Rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) Az (1) bekezdéstől eltérően 2020. évben a pályázatokat 2020. július 25. napjáig kell 

benyújtani. A pályázatokról a Képviselő-testület 2020. augusztus 15-ig dönt. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Bese Ferenc                                                               dr. Szabó Tibor 

            polgármester                                                                                 jegyző 

 

Záradék 

A rendelet 2020. július …... napján az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre 

került. 

 

Budapest, 2020. július   

 

A Jegyző nevében eljáró:                                                                                             

Vittmanné Gerencsér Judit 

                                                                                                          osztályvezető-helyettes 

Szervezési, Ügyviteli és 

Személyzeti Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDOKOLÁS 

 

 A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosításához 

 

 

Általános Indokolás 

 

 

A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése rendelkezik a pályázati 

felhívás közzétételének időpontjáról: 

„A pályázati felhívást a Soroksári Hírlap tárgyévi szeptemberi számában és az Önkormányzat 

honlapján kell közzétenni” 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése pedig a pályázat beadási határidejéről: 

„A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a jelen rendelet 2. melléklete szerinti Űrlapon a 

tárgyév novemberi 15. napjáig kell benyújtani a polgármester titkárságára.” 

 

Tekintettel arra, hogy a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűntével nincs akadálya a 

civil szervezetek rendezvényei megtartásának, annak érdekében, hogy a civil szervezetek 

támogatásáról mielőbb döntést hozhasson a Képviselő-testület, a rendelet módosítása 

szükséges. 

 

Részletes Indokolás 

  

 
 

1. § Tartalmazza a pályázati felhívás megjelenésének és a pályázat beadási határidejének 

módosítására vonatkozó rendelkezéseket. 

2. § A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 
 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi 

hatása közvetett: a helyi önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek részére nyújtandó 

támogatásokról akár hónapokkal korábban meg 

tudja hozni döntését a Képviselő-testület, így a 

támogatásban részesülő szervezetek – általában 

nagy résztvevői létszámmal megtartott - 

rendezvényeiket az előzetes terveiknek 

megfelelően tudják lebonyolítani.  

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági 

hatása nincs.  

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának költségvetési 

hatása nincs. 

  

Környezeti következmények: 
 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

környezeti következményei nem kimutathatók. 

 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának egészségügyi 

következményei nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A tervezett módosításoknak adminisztratív 

terheket érdemben növelő hatásai nincsenek. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A Kormány 2020. március 11-én rendkívüli 

jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett az ország 

teljes területére a koronavírus-járvány miatt, 

ezért szükséges és indokolt volt a Rendeletben a 

pályázati felhívás megjelenése időpontjának és a 

pályázat beadási határidejének módosítása. A 

veszélyhelyzet elmúltával már nincs akadálya a 

nagy létszámú rendezvények megtartásának, így 

a pályázatok beadási határidejét – a támogatási 

összeg támogatott célnak megfelelő 

felhasználására rendelkezésre álló időtartam 

növelése érdekében - indokolt korábbi 

időpontban meghatározni. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A támogatás odaítéléséről szóló döntés későbbi 

időpontban lenne meghozható, így a 

támogatásban részesülő szervezeteknek rövidebb 

időtartam állna rendelkezésre a támogatási 

összeg támogatott célnak megfelelő 

felhasználására.   

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


