
Az 1. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 

támogatásokról szóló rendelet megalkotása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény 
(továbbiakban: Kptv.) és annak végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: végrehajtásról szóló kormányrendelet) kötelezettségeket ír elő az önkormányzat 
számára az átadott pénzeszközök szabályozása tekintetében. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41. § (9) 
bekezdése: A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére 
és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. 
 
Részletes indokolás a rendelet-tervezethez  
 

1. §-hoz 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény 
(továbbiakban: Kptv.) és annak végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: végrehajtásról szóló kormányrendelet) szintén kötelezettségeket ír elő az 
önkormányzat számára az átadott pénzeszközök tekintetében.  
 

2. §-hoz 
A törvény hatálya kiterjed az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre, függetlenül attól, 
hogy pályázat útján, vagy egyedi elbírálás (kérelem) útján kerül a támogatás megállapításra. A 
törvény személyi hatálya kiterjed a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (ide nem értve a társasházakat). 

3. §-hoz 
Támogatás csak az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében rendelkezésre álló, nem 
lekötött előirányzat terhére adható. 
 

4. §-hoz 
Meghatározza, hogy támogatás csak kérelem illetve pályázat útján adható elsősorban a község 
érdekében végzett tevékenység támogatására. A pályázati kiírás alapján benyújtott pályázatok, 
illetve a kérelmek elbírálásánál döntéshozó a Képviselő-testület. 
 

5-8. §-hoz 
Szabályozza a kérelem/pályázat elbírálásának rendjét, határidejét, a támogatási szerződés 
megkötésének feltételét, az elszámolás módját és a támogatási szerződés módosításának 
lehetőségeit. 
 

9. §-hoz 



A Kptv., illetve annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályozza a kiírt pályázati 
eljárásokra és a nem pályázati úton, egyedi döntéssel odaítélt támogatásokra vonatkozó 
közzétételi kötelezettséget. A közzétételi kötelezettségeket a www.kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon kell teljesíteni. Önkormányzat és szervei esetén a végrehajtási kormányrendelet 1. § (3) 
bekezdése alapján kiemelt adatszolgáltató a jegyző.  
 

10. §-hoz 
Meghatározza, hogy a Kptv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján milyen feltételek fennállása 
esetén nem nyújthatnak be pályázatot, illetve nem részesülhetnek támogatásban. 

 
11. §-hoz 

Meghatározza a támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítását. 
 

12. §-hoz 
Rendelkezik a hatálybalépésről. 
  
Hatásvizsgálat:  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály 
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.   
 
a.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A rendeletben szabályozott az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 
társadalmi hatása a községben tevékenykedő szervezetek, illetve itt lakó állampolgárok számára 
minden esetben pozitív. Az érintettek az önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzbeli 
támogatást kapnak meghatározott, tevékenységüket segítő, illetve azzal összefüggő célra. 
Gazdasági hatásokra a rendelet megalkotásának következménye nincs. Költségvetési hatása pedig 
nem mutat túl a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeleten. 
 
b.) Környezeti és egészségi következményei:  
Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának. Közvetetten azonban az 
egyes pályázati támogatások céljuk szerint hatással lehetnek a környezetre. A rendelet 
megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.  
 
c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő – a jelenleg 
hatályon kívül helyezendő rendeletet meghaladóan - hatása.  
 
d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn e kérdéskörök helyi 
szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései között. 
 
e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. 

törvény és annak végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet,  

2. Mötv. 41. § (9) bekezdés  



III. A döntés anyagi kihatása:   
A rendeletalkotásnak anyagi kihatása nincs.  

 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a rendelet – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. június 25.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

  


