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önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosítására 
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Jogi szempontból ellenőrizte 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A civil és a sport támogatási keret esetében eddig évente két alkalommal volt lehetőség pályázat 

benyújtására, ugyanakkor az ezzel járó adminisztratív terhek csökkentése, a pályázati 

elszámolások nyomon követése érdekében indokoltnak tarjuk, hogy évente erre egy alkalommal 

legyen lehetőség. A jelen rendelet-módosítás érdemben csökkentené az adminisztratív terheket, 

jobban tervezhetővé és kiszámíthatóbbá tenné a pályázati keret elosztását, valamint könnyítené a 

nyertes pályázók számára az elnyert pályázati összeg felhasználását és az elszámolás határidőre 

való benyújtását. Ennek érdekében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jelen 

előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet – figyelemmel annak indokolásában 

foglaltakra – szíveskedjen elfogadni. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a 

jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A szabályozásnak közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek. 

 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei: 

A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
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c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben csökkenti. 

 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A jogszabály megalkotását az egységes elvek mentén történő kiszámítható és a támogatotti kör 

számára előre megismerhető szabályozás követelménye teszi szükségessé. 

 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához nincs szükség újabb személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 

biztosítására, illetve az többletköltséggel sem jár. 

 

A rendelettervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

Újpest, 2020. január 24. 

 

                   Bedő Katalin  

 

 

 

Rendeleti javaslat 

 

A Képviselő-testület elfogadja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az egyes 

közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (……) önkormányzati rendeletét. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

…/2020. (…..) 

önkormányzati rendelete 

 

egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról 

(T E R V E Z E T)  
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

Cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata egyes közösségi célú önkormányzati 

támogatásokról szóló 3/2015. (I. 30.) számú rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 10. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép. 

 

„10. § (1) A táborozási támogatási keretből – az egyéb feltételek fennállása esetében – a civil 

szervezeteken túlmenően, az az újpesti székhelyű vagy telephelyű köznevelési intézmény vagy 

újpesti nemzetiségi önkormányzat is támogatható, amely a támogatást döntően újpesti tanulók 

táboroztatására kívánja felhasználni.  

(2) A táborozási támogatási keretből támogatás nyújtható a civil szervezetek által szervezett, 

döntően újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatása szállás-, étkezési és utazási 

költségeihez. A támogatás szempontjából előnyt élveznek az önkormányzati létesítményekben 

szervezett táborok.” 

 

2. § 
 

Az ÖR. 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul. 

 

„13. § (1) A pályázatokat a civil, a sport és a táborozási támogatási keret esetében évente egy 

alkalommal, április 30-ig lehet benyújtani.” 

 

3. § 

 

Az ÖR. 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul. 

 

„14. § (1) A pályázathoz mellékelni kell: 

   a) a civil szervezet hatályos létesítő okiratának másolatát, kivéve a táborozási támogatási 

keret esetében, amennyiben a 10. § (1) bekezdésében meghatározott köznevelési intézmény a 

pályázó, 

   b) a civil szervezet tényleges tevékenységének rövid leírását, kivéve a táborozási támogatási 

keret esetében, amennyiben a 10. § (1) bekezdésében meghatározott köznevelési intézmény a 

pályázó,”    

 

4. § 
 

Hatályát veszti az ÖR. 15. § (1) bekezdése. 
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5. § 
 

Az ÖR 18. § (4) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul. 

 

„(4) A templom-felújítási keret felosztásáról az igénylő egyházak között minden évben május 

31-ig a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt. 

(5) Az egyház támogatási keret felosztásáról az igénylő egyházak között minden évben május 

31-ig a Közművelődési és Oktatási Bizottság dönt.” 

 

6. § 
 

Az ÖR. 20. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul. 

 

„(3) A nemzetiségi önkormányzatok támogatási keret felosztásáról az igénylő nemzetiségi 

önkormányzatok között minden évben május 31-ig a Közművelődési és Oktatási Bizottság 

dönt.” 

 

7. § 

 

Az ÖR. 24. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul. 

 

„(4) A támogatás felhasználásának végső határidejét a támogatott indokolt kérelmére a 

polgármester egy alkalommal – a támogatási szerződés megfelelő módosításával – 

meghosszabbíthatja.” 

 

8. § 
 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
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Indokolás 
 

Általános indoklás: 

 

A civil és a sport támogatási keret esetében eddig évente két alkalommal volt lehetőség pályázat 

benyújtására, ugyanakkor az ezzel járó adminisztratív terhek csökkentése érdekében indokoltnak 

tarjuk, hogy évente erre csak egy alkalommal legyen lehetőség. A jelen rendelet-módosítás érdemben 

csökkentené az adminisztratív terheket, jobban tervezhetővé és kiszámíthatóbbá tenné a pályázati 

keret elosztását, valamint könnyítené a nyertes pályázók számára az elnyert pályázati összeg 

felhasználását és az elszámolás határidőre való benyújtását. 

 

Részletes indokolás: 

 

1. § 

 

Szövegszerű pontosítás, nem érdemi módosítás. 

 

2. § 
 

A korábbi szabályozás szerint a pályázatokat a civil támogatási és a sport támogatási keret esetében 

évente két alkalommal, április 30-ig, illetve szeptember 30-ig, a táborozási támogatási keret esetében 

évente egy alkalommal, április 30-ig lehetett benyújtani. A jelen módosítás értelmében a 

pályázatokat a civil, a sport és a táborozási támogatási keret esetében évente egy alkalommal, április 

30-ig lehet benyújtani. 

 

3. § 

 

Az ÖR. 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul. 

 

Amennyiben a pályázó civil szervezet az ÖR. 10. §-ában meghatározott köznevelési intézmény, a 

pályázathoz a továbbiakban a táborozási támogatás keretében nem köteles mellékelni a hatályos 

létesítő okiratának másolatát és a tényleges tevékenységének rövid leírását.  
 

4. § 

 

Törlésre kerül azon rendelkezés, miszerint a civil szervezet ugyanazon támogatási keret terhére 

évente csak egyszer kaphat támogatást.  

 

5. § 

 

Szövegszerű pontosítás, nem érdemi módosítás. 

 

6. § 
 

Szövegszerű pontosítás, nem érdemi módosítás. 
 

7. § 
 

A korábbi rendelkezéssel szemben a jelen módosítás a polgármester számára csak egy alkalommal 

teszi lehetővé, hogy a támogatás felhasználásának végső határidejét a támogatott kérelmére indokolt 

esetben meghosszabbítsa. 

8. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 


