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Előterjesztés száma: 6/2021.   

Iktatószám: H/178-1/2021. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. január 28-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata  

 

 

 

 

Előkészítette:   dr. Filó-Szentes Kinga jegyző    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Képviselő-testület 2021. évi Munkaterve értelmében a január 28-i rendes ülés napirendjén 

szerepelt volna az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2017. (X. 

27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) felülvizsgálata. Tekintettel arra, hogy a 

koronavírus világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet még jelenleg is tart, ezért a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület származékos jogkörében 

eljárva polgármesteri döntés meghozatalára kerül sor úgy, hogy azt jelen esetben is előzetes 

egyeztetettük a Képviselő-testület tagjaival.  

 

A Képviselő-testület 2017-ben alkotta meg a tárgyi rendeletet, amely a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 

előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az 

államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást. 

 

A Képviselő-testület ezzel is elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen 

élő állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok 

megvalósítása, többek között a település fejlesztése és szépítése, a közbiztonság mértékének 

növelése, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság 

művelődése, szórakozása, sportolása, egészségvédelme érdekében. Ehhez minden évben egy 

meghatározott költségvetési keretet is biztosított az Önkormányzat.  
 

Az Ör. az államháztartáson kívüli személyek közötti esélyegyenlőség biztosítására a pályázati 

feltételeket rögzíti.  

 

Az önszerveződő közösségek támogatására vonatkozó főbb szabályokat az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (a továbbiakban: egyesülési jogról szóló törvény), valamint a Knyt. is 

tartalmazza. Az egyesülési jogról szóló törvény 75. § (1) bekezdése alapján csak olyan civil 

szervezet kaphat a költségvetési támogatást, amely az adott üzleti év mérlegforduló napját 

követő ötödik hónap utolsó napjáig a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 

beszámolóját letétbe helyezi és közzéteszi. A törvény kötelező rendelkezésére figyelemmel, 

helyi rendeleti szinten is követelményként kell meghatározni, hogy a pályázó nyilatkozzon 

arról, hogy a megelőző üzleti évben beszámoló készítési és közzétételi kötelezettségének eleget 

tett-e. Ez szerepel a rendelet tervezetben.  

 

Az Ör. felülvizsgálata a következőkre terjedt ki:  
 

1.) az Ör. rendelkezései meg kellett feleltetni a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvényben, valamint szerkezetileg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) 

IRM rendeletben foglaltaknak; 
 

2.) a pályázati és elszámolási határidők módosítására (korábbra hoztuk) mivel azt 

összhangba kellett hozni egyrészt a pályázók érdekeivel (már a költségvetési év tavaszi 

időszakában is megtudják valósítani elképzeléseiket), valamint a támogatással érintett 

költségvetési rendelet utolsó módosításának határidejével, amely a költségvetési 

beszámolóhoz szorosan igazodik.    

   

Az előterjesztés melléklete: a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló …/2021. ( . ) önkormányzati rendelet tervezete 
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A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a mellékletként csatolt rendeletet megalkotta. 

 

Szada, 2021. január 28.  

 Pintér Lajos             

polgármester 

 

 


