
 
Elıterjesztés 

 
Tárgy:  Az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló     
             17/2013(XII.18) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és 
támogatásáról  2011. évi CLXXV. Törvény 75. § (1) bekezdése értelmében csak olyan civil 
szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a  mőködésérıl, vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetérıl szóló beszámolóját külön jogszabályban meghatározott módon letétbe 
helyezte.  
Az önkormányzat hatályos rendeletében erre vonatkozóan nem szerepel rendelkezés, ezért 
azt célszerő beépíteni. Erre tekintettel a rendelet 3.§.(8) bekezdése módosulna a csatolt 
rendelet-tervezet szerint. 
Indokolás 
A módosítás 1.§-a kiegészíti a jelenleg hatályos rendeletben felsorolt feltételeket, amelyek 
fennállása esetén a kérelmezı nem részesülhet támogatásban. 
 A 2.§. rendelkezik a hatályba lépésrıl. 
 
Elızetes hatásvizsgálat 
I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 
A támogatást kizáró feltételek kiegészítésével mind a civil szervezetek, mind pedig az 
önkormányzat eleget tesz a közpénzekbıl juttatott támogatások társadalmi és jogszabályi 
elvárásainak. 
II. Környezeti és egészségügyi következmények 
A tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs. 
III. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következményei 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, elıírja az 
önkormányzat e tárgyban történı rendeletalkotási kötelezettségét, amelynek elmaradása 
törvényességi felügyeleti intézkedést vonhat maga után. 
IV. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelet-tervezet közvetlenül nem követel meg pótlólagos személyi, tárgyi és pénzügyi 
forrásokat, a rendelet végrehajtásához a szükséges erıforrások rendelkezésre állnak 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-
tervezetet fogadja el. 
 
Tengelic 2015. február 4. 
                                                                                            Gáncs István sk. 
                                                                                             polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tervezet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének ../2015.(…) önkormányzati 
rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 

17/2013(XII.18) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41.§. (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében 
eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el.  

 
1.§. 

 
Az  államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 17/2013(XII.18) 
önkormányzati rendelet  (továbbiakban: R.) 3.§. (8) bekezdés helyébe a következı 
rendelkezés lép:  
(8) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejő 
tartozása van az Önkormányzat felé, a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási 
kötelezettségét nem teljesítette, a támogatást nem célirányosan használta fel, illetve az 
egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 30.§. és 75. §-a alapján a beszámolójának 
letétbe helyezését nem teljesítette. 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet 2015. február 15-én lép hatályba,  s hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti. 
 
 
Tengelic 2015. február 4. 
 
 
 
 
             Gáncs István  sk.                                                   Tolnai Lászlóné sk. 
               polgármester                                                                 jegyzı 
 
 

 


