
BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a 2016. március 9. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. 
Készítette: Dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető 

Tárgy: Javaslat a kerületi lakosok közösségi célú 
igényeinek teljesítését vállaló civil 
szervezetek támogatásáról szóló rendelet 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2015. április 17-én lépett hatályba Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testületének a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek 
támogatásáról szóló 15/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelete. 

A rendelet értelmében az Önkormányzat elismeri, megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre 
gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a közművelődés, a polgárok közéletbe való bevonása, a 
kerület fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, a 
szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód és a 
sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és 
vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét. 

I 

A rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a rendelet hatálya nem terjed ki: 

• az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, 
közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek 
feladatellátására, 

• az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények támogatására, 
• az Önkormányzat által alapított, vagy annak részesedésével működő szervezetet létrehozó 

okiratban meghatározott tevékenységek ellátásához biztosított források átadására, 
• más önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatásokra, 
• a Knyt. 1. § (2) bekezdésében meghatározott támogatásokra. 

A rendelet hatálya tehát minden, a költségvetésben nevesített civil szervezet részére juttatott 
támogatási keretre kiterjed. Hagyományszerűen a Polgármesteri és Alpolgármesteri keretek 



(jelenleg 2-2 millió forint) létrehozásának oka éppen az volt, hogy az ad hoc jellegű, nagyon kis 
összegű támogatásokra, a hirtelen előre nem tervezhető igények megoldására szolgáljanak. 

A rendelet hatálybalépésével azonban az eljárás ugyanaz lett, mint az akár nagy összegű 
bizottsági és testületi döntést igénylő támogatásoké, így ezen keretetek felhasználásának módja 
eredeti funkcióját elveszette. A rendelet módosításával ezen keretek kikerülnek a rendelet hatálya 
alól. A döntéshozatal a vonatkozó felsőbb jogszabályi keretek között történhet a továbbiakban. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendeleti javaslat támogatására. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (2) bekezdésben foglalt előzetes 
hatásvizsgálat összefoglalása: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendelet-tervezet az Önkormányzat számára többletfeladatot nem jelent. 

A társadalmi, gazdasági hatások: 

A rendelet-tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra pozitív hatása van. 
A rendelet-tervezet a társadalom számára nem jelent költséget. 
Egészségügyi hatások: 
Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások. 

Környezeti hatások: 
Nincsenek kimutatható környezeti hatások. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet-tervezet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet költségvetési többletkiadással nem jár. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! 

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését 
vállaló civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2015. (IV. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2016. (...) 
önkormányzati rendeletét. 



(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján) 

Budapest, 2016. február 25. 
Kovács Péter 
polgármester 

Láttam: 

Ancsm László 
jegyző 

Melléklet: rendelet-tervezet 

Tárgyalásra illetékes bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság 



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2016. (...) önkormányzati rendelete 

a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek 
támogatásáról szóló 

15/2015. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 

l.§ 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi lakosok 
közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2015. 
(IV. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

„(3)E rendelet hatálya nem terjed ki: 
a) az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, 

közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek 
feladatellátására, 

b) az önkormányzati fermtartású költségvetési intézmények támogatására, 
c) az Önkormányzat által alapított, vagy aimak részesedésével működő szervezetet 

létrehozó okiratban meghatározott tevékenységek ellátásához biztosított források 
átadására, 

d) más önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatásokra, 
e) az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének céljelleggel nyújtott 

támogatásokat tartalmazó mellékletében. Polgármesteri és Alpolgármesteri támogatási 
keretként meghatározott keretből nyújtott támogatásokra 

f) a Knyt. 1. § (2) bekezdésében meghatározott támogatásokra." 

2.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Ancsin László Kovács Péter 
jegyző polgármester 



Általános indokolás 

Önkormányzati forrásból nyújtott támogatásokra jelenleg a 15/2015. (IV. 17.) számú a 
kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek támogatásáról 
szóló rendelet vonatkozik. A rendelet hatálya minden, a költségvetésben nevesített támogatási 
keretre kiterjed. Hagyományszerűen a Polgármesteri és Alpolgármesteri keretek (jelenleg 2-2 
millió forint) létrehozásának oka éppen az volt, hogy az ad hoc jellegű, nagyon kis összegű 
támogatásokra, a hirtelen előre nem tervezhető igények megoldására szolgáljanak. A rendelet 
hatálybalépésével azonban az eljárás ugyanaz lett, mint az akár nagy összegű bizottsági és 
testületi döntést igénylő támogatásoké, így ezen keretetek felhasználásának módja eredeti 
funkcióját elveszette. A rendelet módosításával ezen keretek kikerülnek a rendelet hatálya 
alól. A döntéshozatal a vonatkozó felsőbb jogszabályi keretek között történhet a 
továbbiakban. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: 

A rendelet hatálya alól kiveszi az Alpolgármesteri és Polgármesteri kereteket. 

2. §-hoz: 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



Kéthasábos forma 
Budapest Főváros XVI. kerületi 

Önkormányzat Képviselő
testületének 

15/2015. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelete 

a kerületi lakosok közösségi célú 
igényeinek teljesítését vállaló civil 

szervezetek támogatásáról 

(Kivonatos formában!) 

2. A rendelet hatálya 

3 .§ 

(1) E rendelet hatálya kiterjed az 
Önkormányzat mindenkori éves 
költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben (a továbbiakban: 
költségvetés) meghatározott forrásokból 
nyújtott pénzbeli támogatásokra, továbbá 
az Önkormányzat által természetben 
nyújtott támogatásokra, függetlenül 
attól, hogy a támogatást pályázati úton 
vagy egyedi kérelemre nyújtották. 

(2) E rendelet hatálya alá tartozó 
támogatásokból e rendelet szabályai 
szerint az Ectv. hatálya alá tartozó helyi 
civil szervezetek részesülhetnek, 
amermyiben: 
a) bejegyzett székhelyük a XVI. 

kerület közigazgatási területén van, 
vagy 

b) bejegyzett országos vagy regionális 
szervezetük a XVI. kerület 
közigazgatási területén szervezeti 
egységgel rendelkezik, vagy 

c) tevékenységüket kizárólag vagy 
elsősorban a XVI. kerületi lakosság 
érdekében 

végzik. 

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki: 
a) az Önkormányzat kötelező vagy önként 

Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő

testületének 
.../2016. (...) rendelettel módosított 

15/2015. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelete 

a kerületi lakosok közösségi célú 
igényeinek teljesítését vállaló civil 

szervezetek támogatásáról 

(Kivonatos formában!) 

2. A rendelet hatálya 

3 .§ 

(1) E rendelet hatálya kiterjed az 
Önkormányzat mindenkori éves 
költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben (a továbbiakban: költségvetés) 
meghatározott forrásokból nyújtott 
pénzbeli támogatásokra, továbbá az 
Önkormányzat által természetben nyújtott 
támogatásokra, függetlenül attól, hogy a 
támogatást pályázati úton vagy egyedi 
kérelemre nyújtották. 

(2) E rendelet hatálya alá tartozó 
támogatásokból e rendelet szabályai 
szerint az Ectv. hatálya alá tartozó helyi 
civil szervezetek részesülhetnek, 
amennyiben: 
f) bejegyzett székhelyük a XVI. 

kerület közigazgatási területén van, 
vagy 

g) bejegyzett országos vagy regionális 
szervezetük a XVI. kerület 
közigazgatási területén szervezeti 
egységgel rendelkezik, vagy 

h) tevékenységüket kizárólag vagy 
elsősorban a XVI. kerületi lakosság 
érdekében 

végzik. 

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki: 
a) az Önkormányzat kötelező vagy 



vállalt feladatát feladat-ellátási 
szerződés, közoktatási megállapodás, 
közművelődési megállapodás alapján 
átvállaló szervezetek feladatellátására, 

b) az önkormányzati fermtartású 
költségvetési intézmények 
támogatására, 

c) az Önkormányzat által alapított, vagy 
annak részesedésével működő 
szervezetet létrehozó okiratban 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához biztosított források 
átadására, 

d) más önkormányzati rendelet alapján 
biztosított támogatásokra, 

e) a Knyt. 1. § (2) bekezdésében 
meghatározott támogatásokra. 

önként vállalt feladatát feladat
ellátási szerződés, közoktatási 
megállapodás, közművelődési 
megállapodás alapján átvállaló 
szervezetek feladatellátására, 

b) az önkormányzati fenntartású 
költségvetési intézmények 
támogatására, 

c) az Önkormányzat által alapított, 
vagy annak részesedésével működő 
szervezetet létrehozó okiratban 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához biztosított források 
átadására, 

d) más önkormányzati rendelet 
alapján biztosított támogatásokra, 

e) az Önkormányzat mindenkori 
költségvetési rendeletének 
céljelleggel nyújtott támogatásokat 
tartalmazó mellékletében. 
Polgármesteri és Alpolgármesteri 
támogatási keretként 
meghatározott keretből nyújtott 
támogatásokra, 

í) a Knyt. 1. § (2) bekezdésében 
meghatározott támogatásokra. 


