Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil
törvény) alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező egyesület, szövetség (kivéve: párt,
szakszervezet),”
(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) c) civil társaság. ”
2. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendelet alkalmazásában (kivéve a 9. § (3) bekezdésében foglaltakat) támogatható
civil szervezetek:
a) azon egyesületek, szövetségek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább
egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják,
b) azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a
pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak
megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
c) azon civil társaságok, amelyek a pályázat kiírását megelőzően legalább három éve –
dokumentálhatóan – folyamatosan működnek, és stabil taglétszámmal rendelkeznek,
feltéve mindhárom esetben, hogy a támogatható civil szervezetek (egyesületek,
szövetségek, alapítványok, civil társaságok) kerülethez kapcsolódó vagy kerületi
lakosokat érintő programokat szerveznek, az önkormányzat közigazgatási területén belül
székhellyel rendelkeznek, illetve helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási
területén belül működik, és a Polgármesteri Hivatal internetes civil adatbázisában –
elektronikusan is – nyilvántartásukat kérték.”
3. § A Rendelet 3. § -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E rendelet alkalmazásában bíróság: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 1. § (2)
bekezdése szerint illetékes bíróság.”
4. § A Rendelet 4. § (4) bekezdés v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) v) településfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység”

5. § A Rendelet 4. § -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Civil szervezet – kivéve a civil társaságot - pályázatot kizárólag akkor nyújthat be,
amennyiben a bíróság nyilvántartásba vette és beszámolóját letétbe helyezte. ”
6. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A civil társaságok kérelmeit a civil társaság nevének és vezetője elérhetőségének
feltüntetése mellett a kötelezettséget vállaló szervezet nevében, a 11. §-ban meghatározottak
szerint kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a civil társaság és a kötelezettségvállaló
szervezet megállapodását is. ”
7. § A Rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) együttműködési megállapodásban rögzített célok és feladatok megvalósításához, illetve
az ehhez szükséges fejlesztések elvégzéséhez igényelt támogatás iránti, minden év március
1-ig a polgármesterhez benyújtott kérelmeit évente egyszer a Testületi, Ügyrendi és
Koordinációs Bizottság bírálja el és tesz támogatási javaslatot a Képviselő-testületnek.”
8. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A civil alap tíz százalékát tartalékként el kell különíteni. E tartalékból a polgármester –
különösen indokolt esetben – kérelemre, a 3. § (1) bekezdés szerinti civil szervezet részére
pályázaton kívül e rendelet 4. §(2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott célokra vissza
nem térítendő támogatást nyújthat.”
9. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pályázatot a Polgármester a költségvetés elfogadását követően írja ki, és
határozza meg a részletes pályázati feltételeket.”
10. § A Rendelet 11. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) f) a pályázat benyújtását megelőző évről szóló a Civil törvény 30. § (1) bekezdése
szerinti beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet,”
11. § A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott mellékletet csak a közhasznú
szervezeteknek kell csatolniuk.”
12. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A civil tanácsadó testület tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének,
szakmai gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a támogatási összeg ajánlására
terjed ki.”
13. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyertes pályázókkal az önkormányzat az írásbeli értesítést követő 30 napon belül
támogatási szerződést köt, amely tartalmazza:
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
b) a támogatás átutalásának módját,
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét.”
14. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási szerződésben a pénzügyi támogatás felhasználásának és
elszámolásának rendjét az egyes önkormányzati támogatások felhasználásának
ellenőrzéséről szóló mindenkor hatályos Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítás
szabályozza.”

2

15. § A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a civil szervezetek részére biztosított támogatásról, valamint a
támogatott célokról a döntést követő 30 napon belül az önkormányzat honlapján
tájékoztatót tesz közzé. A közzétett adatoknak a közzétételtől számított 5 évig
elérhetőeknek kell lenniük.”
16. § A Rendelet 16. § (2) bekezdésé helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatásban részesített, civil szervezetek által szervezett programokról a
támogatási szerződésnek megfelelően elektronikus formában benyújtott beszámolókat,
fényképeket az önkormányzat internetes honlapján közzéteszi.”
17. § A Rendelet 16. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a civil szervezet saját honlappal rendelkezik a (2) bekezdés szerinti
adatokat 2 éven keresztül közzéteszi.”
18. § A Rendelet
1. 6. § (1) bekezdésében a „civil közösség” szövegrész helyébe a „civil társaság”
szöveg;
2. 11. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe az
„illetékes bíróság” szöveg;
3. 14. § (1) bekezdésében a „15 munkanapon belül” szövegrész helyébe a „30
munkanapon belül” szöveg;
4. 14. § (9) bekezdésében szereplő „költségvetési év utolsó hónapjának 15. napjáig”
szövegrész helyébe a „költségvetési év utolsó hónapjának 31. napjáig” szöveg;
lép.
19. § Hatályukat vesztik a Rendelet 4.§ (4) bekezdés n), s), t), u) pontjai, 9. § (4) bekezdése,
12. § (4) bekezdése, 14. § (2), (3), (5), (7), (8), (9) bekezdései, valamint 15. § (3)
bekezdése.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Budapest, 2012. március 8.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A 2/2012. (III. 13.) módosító rendelet megalkotását az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) létrejötte tette szükségessé.
A rendelet módosítását elsősorban a jogharmonizáció, a magasabb szintű jogszabálynak
megfelelő aktualizálás, másrészt a gyakorlati tapasztalatokon alapuló célszerűség indokolta.
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Részletes indokolás
1. §-hoz: A szövegrész a rendelet alkalmazásában meghatározza a civil szervezet
fogalmát, egyben utal az új Civil törvényre is, mint a jogharmonizálás alapjául szolgáló
jogszabályra. A Civil törvény bevezeti a civil társaság fogalmát, mely a törvény értelmében
- az egyesülethez, szövetséghez, alapítványhoz hasonlóan - szintén civil szervezet.
2. §-hoz: A Civil törvény bevezeti a civil társaság fogalmát, mely a törvény értelmében
-az egyesülethez, szövetséghez, alapítványhoz hasonlóan- szintén civil szervezet. A
módosítást egyebekben a szakasz pontosítása, egyértelműsítése indokolta.
3. §-hoz: Utalás a civil szervezetekről- a civil társaságot kivéve- nyilvántartást vezető
bíróságra.
4. §-hoz: Gyakorlati kérdés tette szükségessé az általánosabb fogalom alkalmazását.
5. §-hoz: A civil szervezet nyilvántartásba vételét és beszámolója letétbe helyezését
kikötő rendelkezés biztosítja, hogy támogatáshoz csak jogszerűen működő civil szervezet
jusson. A civil társaságokról a bíróság nem vezet nyilvántartást.
6. §-hoz: A Civil törvény bevezeti a civil társaság fogalmát, mely a törvény értelmében
-az egyesülethez, szövetséghez, alapítványhoz hasonlóan- szintén civil szervezet.
7. § Gyakorlati célszerűség indokolta a változtatást.
8. §-hoz: Pontosítás, egyértelműsítés indokolta a változtatást.
9. §-hoz: A rendelkezés módosítását az adminisztráció és bürokratikus jellegű eljárások
csökkentése indokolta.
10. §-hoz: A Civil törvény előírásai indokolták a rendelkezés módosítását.
11. §-hoz: Arra a kérdésre, hogy mitől, miért és hogyan közhasznú egy civil szervezet, a
Civil törvény új szabályozása az eddiginél jóval egyértelműbb és a közérdeket szem előtt
tartó választ ad. A „kiemelten közhasznú” státusz megszűnt, a Civil törvény csak a
közhasznú fogalmat ismeri, ennek megfelelően módosult a rendelkezés.
12. §-hoz: A rendelkezés megváltoztatását a gyakorlati alkalmazás kapcsán felmerült
célszerűség indokolta.
13. §-hoz: Gyakorlati célszerűség indokolta, hogy a szerződés megkötésére határidőről
rendelkezzen a rendelet.
14. §-hoz: Az elszámolás rendjéről szóló új utasításra célszerű a rendeletben is
hivatkozni.
15. §-hoz: A gyakorlati alkalmazás indokolta a túl rövid határidő meghosszabbítását.
16. §-hoz: Az elektronikus úton történő ügyintézés, kapcsolattartás ma már bárki
számára hozzáférhető, könnyebb és gyorsabb megoldást jelent.
17. §-hoz: A Civil törvény ide vonatkozó 30.§(4) bekezdése indokolta a módosítást.
18. §-hoz: Kodifikációs szempont alapján ezen változások tekintetében indokolt volt a
szövegcserés módosító rendelkezés alkalmazása, tekintettel arra, hogy a módosítás a szöveg
kis terjedelmű megváltoztatására vonatkozik. A változásokat tartalmi szempontból a Civil
törvény rendelkezéseinek való megfelelés, továbbá a gyakorlati célszerűség indokolta.
19. §-hoz: A gyakorlatban kevésbé előforduló, vagy éppen célszerűtlen tevékenységeket
továbbá ilyen rendelkezéséket a módosítás kiemeli a rendeletből.
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20. §-hoz: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a
jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály
kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a
módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált
rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.
Budapest, 2012. március 8.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. március 13.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző
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