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ELŐTERJESZTÉS  

A Képviselő-testület 2017. február 22-i ülésére 
 

Tárgy: Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 
Érintett Bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
 
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
Szükségessé vált felülvizsgálni az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 
23.) önkormányzati rendelet, tekintettel arra, hogy a civil szervezetek támogatására 2017. 
évben rendelkezésre álló keretösszegről a képviselő testület a 2017 február 22.-én tartandó 
ülésén dönt a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásával. 
A felülvizsgálat során az 1. számú melléklet helyesbítése vált szükségessé,mert a „Nem 
pályázhatnak” bekezdésben megjelölt felsorolás pontatlan volt. A módosítás érdemi 
változtatást nem tartalmaz, csak a szükséges pontosítást végzi el.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  

„17.§ (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.” 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletmódosítás adminisztrációs nehézséget nem okoz. 
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IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A pályázat benyújtás feltételeinek pontosítása azért szükséges, hogy a pályázók számára 
jobban alkalmazható legyen. 
 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet 1. számú mellékletének módosítása többletfeladatot, többletkiadást nem 
eredményez. 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzati 
támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 1. számú 
mellékletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 
 
 
Kistarcsa,2017. február 10. 
 
 
        Solymosi Sándor 
               polgármester 
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Kistarcsa Város Önkormányzat 
…/2017. (… …) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 1. 
számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 



4 

 

 
 

„1. számú melléklet a …../2017. (… ...) önkormányzati rendelethez 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága a civil szervezetek számára 
nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki. 
 
Pályázhatnak: 
Azon Magyarországon nyilvántartásba vett, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3.§-ban meghatározott átlátható szervezetnek minősülő egyesületek, alapítványok, 
gazdálkodó szervezetek, melyeknek székhelye/telephelye Kistarcsa városában található, vagy 
olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, a fent meghatározott átlátható szervezetnek 
minősülő szervezettel rendelkeznek, melyek tevékenységüket a településen folytatják, bővítve 
ezzel a város oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak körét és 
színesítve Kistarcsa oktatási, kulturális és sportéletét, valamint a Kistarcsán lakóhellyel 
rendelkező természetes személyek. 
 
Nem pályázathatnak: 

- a politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház 
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 
egységég, amely a pályázati kiírását megelőző öt évben együttműködési 
megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, illetve 
párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi 
önkormányzati választáson; 

- a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek; 
- a biztosító egyesületek; 
- a közhasznú társaságok, non profit társaságok. 

 
A pályázat célja: 

- a szervezetek közhasznú tevékenységének segítése; 
- a szervezetek működési kiadásainak támogatása; 
- a szervezetek részére pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt, a 

támogatás nem haladhatja meg az önerő 25%-át; 
- fesztiválok, rendezvények, mérkőzések megszervezésének támogatására; 
- helyi rendezvények, fesztiválok, mérkőzések, évfordulók támogatása; 
- a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka támogatása; 
- a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzése; 
- közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek 

támogatása. 
- a lakosság művelődésére, oktatására 
- a lakosság egészségvédelmére, sportolására, 
- esélyegyenlőség megteremtésére. 

 
 
 
„Pályázati adatlap”-ot a pályázati felhívás közzétételének napjától a Polgármesteri Hivatal, 
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. portáján kérhetnek, illetve letölthető a www.kistarcsa.hu 
oldalról itt. 
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Támogatás keretösszege:                                 Ft. 
 
A pályázat benyújtásának feltételei 
Pályázatot, kizárólag az erre rendszeresített „Pályázati adatlap” hiánytalan kitöltésével, a 
megkövetelt mellékletek csatolásával, jelen felhívásban rögzített határidőig lehet benyújtani. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 20………………………….  
 
A hiányosan benyújtott pályázatok esetén a polgármester 3 napos határidő megjelölésével 
hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a pályázat, ha a hiánypótlásra nyitva álló idő 
alatt a hiányt nem pótolják. 
 
Az elbírálás eredményéről a Bizottság, írásban értesíti a pályázót a döntést követő 15 napon 
belül, illetve a nyertes pályázatok listája megtekinthető a www.kistarcsa.hu oldalon itt. 
 
 
Dátum: . 
 
 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága” 
 

 
 


