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1. számú napirendi pont
ELŐTERJ ESZ TÉS
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 4-én tartandó ülésére
Tárgy: A civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 11/2017. (III. 30.) rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről
szóló 11/2017. (III. 30.) rendeletet (a továbbiakban: Ör.) a képviselő-testület tavalyi évben fogadta el.
A tavalyi évi gyakorlati tapasztalatok alapján módosításokat, egyszerűsítéseket tartottunk
szükségesnek. Leginkább adminisztratív könnyítések és bürokráciacsökkentés a módosítás célja.
Előzetes hatásvizsgálat:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának kiadást növelő hatása nincs. Az adminisztratív terhek
csökkentése és a pályázati feltételek egyszerűsítésének pozitív társadalmi hatása várható.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket lényegesen csökkentő hatása van.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogalkotás elmaradása esetén a tavalyi évihez hasonló adminisztratív terhek maradnak. A jogszabály
megalkotásának szükségességét a hatályba lépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai támasztják
alá.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést
megtárgyalni, valamint az alábbi rendelet tervezetet elfogadni.
Rendeletalkotási javaslat:
Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „a
civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 11/2017. (III. 30.) rendelet módosításáról” szóló
rendeletet megalkotja.
Okány, 2018. április 3.
Szívós László
polgármester
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Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (…. ….) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 11/2017. (III. 30.) rendelet módosításáról
(tervezet)
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 11/2017. (III. 30.) rendelet (a továbbiakban:
R.) 5. § (5) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„f) az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a
kérelmező köztartozásmentességéről (Amennyiben a pályázó szervezet a pályázat benyújtásakor
szerepel a NAV által vezetett Köztartozásmentes adózók [KOMA] adatbázisában úgy az állami
adóhatóság által kiállított adóigazolás benyújtása nem szükséges);”
(2) A 5. § (5) bekezdés k) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„k) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről szóló bírósági igazolást
(Amennyiben a pályázó szervezet az Országos Bírósági Hivatal felé a tárgyévet megelőző év
beszámolóját benyújtotta és az a pályázat benyújtásakor megtalálható az Országos Bírósági Hivatal
interneten elérhető adatbázisában, úgy a bírósági igazolás benyújtása nem szükséges).”
2. § A R. 9. § (2) bekezdésében a „a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig” szöveg helyébe a „a
tárgyévet követő év február hó 28. napjáig” szöveg lép.
3. § A R. 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a 2018. évben meghirdetésre kerülő
pályázati eljárás során is alkalmazni kell.

Szívós László
polgármester

dr. Zakariás János
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Okány, 2018….
dr. Zakariás János
jegyző

2

1. melléklet a

/2018. (….) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet a 11/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez)

ADATLAP
(Okány Község közigazgatási területén működő civil szervezetekről)
1. A civil szervezet adatai
Név: ……………………………………………………………………………………………
Székhely: ………………………………………………………………………………………
Bírósági nyilvántartási száma: ………………………………………………………………...
Levelezési cím: …………………………………………………………………………………
Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………
Adószám: ………………….……………………………………………………………………
Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………
Számlavezető pénzintézet neve: ………………………………………………………………
Közhasznúsági fokozat: ……………………………………………………………………….
Taglétszám: ……………………………………………………………………………………...
Tevékenységének rövid bemutatása: ………..………………………………………………...
...…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. A civil szervezet képviseletére jogosult személy adatai:
Név:………………………………………………………………………………………………
Cím: …...…………………………………………………………………………………………
Telefon: ….……………………………………………………………………………………..
E-mail cím: .…………………………………………………………………………………….
3. Az adatlaphoz csatolandó mellékletek:
a) A létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat), vagy nyilatkozat arról, hogy a szervezet
alapszabályában, alapító okiratában a tárgyévet megelőző évhez képest nem történt változás;
b) A bejegyzésről szóló bírósági végzés (amennyiben az Országos Bírósági Hivatal által vezetett
internetes adatbázisban nem található meg);
c) A közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés (amennyiben az Országos
Bírósági Hivatal által vezetett internetes adatbázisban nem található meg);
d) 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (amennyiben az Országos Bírósági Hivatal által
vezetett internetes adatbázisban nem található meg).
e) Egyéb önként csatolt dokumentumok: …………………..
Alulírott ……………………………………………... a szervezet képviseletére jogosult személy jelen
jognyilatkozatom aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az adatlapon szereplő adatokat Okány Község
Önkormányzat Képviselő-testülete kezelje, az erre kijelölt szerve az úgynevezett helyi Civil
Adatbázisban rögzítse, tárolja és tevékenysége során felhasználja.
Dátum: ……………………………………………….
……………………………………..
a képviseletre jogosult cégszerű aláírása
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről
szóló 11/2017. (III. 30.) rendeletet (a továbbiakban: Ör.) a képviselő-testület tavalyi 2017. évben
fogadta el.
Az elmúlt évi gyakorlati tapasztalatok alapján módosításokat, egyszerűsítéseket váltak szükségessé.
Leginkább adminisztratív könnyítések, a pályázati feltételek egyszerűsítése és bürokráciacsökkentés a
módosítás célja.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz:
A nyilvánosan (interneten) hozzáférhető adatok és nyilvántartások megléte esetén a csatolandó
dokumentumok számát csökkenti az előírás oly módon, hogy csak hivatkozni kell a nyilvános
adatbázisra.
A 2. §-hoz:
A pályázaton elnyert támogatás elszámolásnak határideje a korábbi évek gyakorlatához lett igazítva,
visszaállítva.
A 3. §-hoz:
A csatolandó dokumentumokat felsoroló melléklet módosítása is szükséges a rendelet törzsszövegéhez
való igazítás érdekében.
A 4. §-hoz:
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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