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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2016. december 12-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy:  A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló  

önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete megalkotta a 2/2016. (III.9.) rendeletét a civil 
szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról (a továbbiakban: Rendelet).  
 

 
Indokolás a rendelet módosításának szükségességéről 

 
 
A Rendelet 7. § (2) bekezdése szerint „A támogatott a támogatásról a megvalósított pályázati 
cél befejezését követő 30 napon belül, de légkésőbb a tárgyév december 20-ig tételesen 
köteles elszámolni. Az elszámolást a jegyző részére kell benyújtani, aki az elszámolást 
ellenőrzi.” 
 
 
Az elmúlt év tapasztalatai szerint a december 20-i elszámolási határidőnek nem tudnak 
megfelelni azok a civil szervezetek, amelyek az év végi, illetve a következő év év-eleji 
rendezvényeihez kaptak pályázati támogatást. 
 
 
Javasolom, hogy a Rendeletet úgy módosítsuk, hogy az elszámolások végső határideje a 
pályázati támogatás évét követő év február 28. napja legyen. 
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Rendelet tervezet: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
….. önkormányzati rendelete 

a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 
2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (III.9.) 
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) A támogatott a támogatásról a megvalósított pályázati cél befejezését követő 30 
napon belül, de legkésőbb a pályázati támogatás évét követő év február 28. napjáig 
köteles tételesen elszámolni. Az elszámolást a jegyző részére kell benyújtani, aki az 
elszámolást ellenőrzi.” 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Nagy Gábor  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
 
 
 

 
HATÁSVIZSGÁLAT 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a szerint: „17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 

 
A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló rendelet tervezetében 
(a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
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a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet szabályozza a civil szervezetek számára nyújtott támogatások 
elszámolásának határidejét. 
A Tervezet az elmúlt évek költségvetési kiadásaihoz képest gazdasági és költségvetési 
hatásokat nem keletkeztet. 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei 
nincsenek. 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet az eddigiekhez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának szükségességét az elmúlt év pályázati elszámolásainak 
tapasztalatai teszik szükségessé. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Nyirád, 2016. december 9. 
 
 
 
 


