
         5. sz. előterjesztés 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2016. (...) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati forrás 

államháztartáson kívüli  és belüli átadásáról szóló 5/2014. (III. 27.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, valamint a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § 

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

 

1. § 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati forrás államháztartáson 

kívüli és belüli átadásáról szóló 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5.§ (1) A polgármester a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri, 

valamint társadalmi és civil szervezetek támogatására biztosított egyéb keret terhére  - ide 

nem értve a képviselőtestület bizottságai hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot , 

valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatást állapíthat meg. 

 

(2) Az egyedi kérelmeknek a 3. § (4) bekezdésében foglalt adatokat tartalmaznia kell, 

valamint a kérelemmel egyidőben szükséges benyújtani a 3. § (5) bekezdésében foglalt 

dokumentumokat.  

 

(3) A benyújtott kérelmek ügyintézési határideje 30 nap. Alapítványtól beérkező kérelem 

esetén a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.  

 

(4 ) A polgármester által egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti 

átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy, 

társadalmi szervezet, közösség képviselője részére. 

 

(4) Az egyedi kérelmek alapján odaítélt támogatások összege utófinanszírozással kerül 

kiegyenlítésre, indokolt esetben a kérelmező részéről kérhető az előfinanszírozás.” 

 

 

 

 

 



2. § 

 

A Rendelet 6. § (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) A 3. § (1) bekezdésében megjelölt pályáztatás esetén az alapítványoktól beérkezett 

pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. 

 

(2)A képviselő-testület: 

a) a kultúrával és a sporttal kapcsolatos pályázatok kiírásának, elbírálásának hatáskörét a 

Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi , Sport és Ifjúsági Bizottságra, 

b) a köznevelési valamint az egészségügyi, továbbá gyermekvédelmi és szociális 

ágazatok pályázati kiírásának, elbírálásának hatáskörét a Humán, Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Bizottságra 

ruházza át.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Dr. Sütő László Bödőné dr. Molnár Irén 

  polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  
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8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati forrás 

államháztartáson kívüli  és belüli átadásáról szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló …./2016. (….) önkormányzati rendelet 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 2014. március 27-i ülésén alkotta meg a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §-a (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati 

forrás államháztartáson kívüli  és belüli átadásáról szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati 

rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). 

A Rendelet módosítását szükségessé teszi, hogy Marcali Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) 

rendelete (továbbiakban: Költségvetési rendelet) értelmében a polgármesteri alap, a civil 

szervezeteknek nyújtható működési támogatás valamint a társadalmi szervezetek számára 

biztosított támogatás kereteinek felhasználása rugalmasan és gyorsan történhessen. Ezért 

javaslom , hogy ezen keretek felhasználásáról a polgármester dönthessen átruházott 

hatáskörben. A korábbi rendeleti szabályozás maximalizálta a döntési keretet a polgármester 

számára, ugyanakkor a nagyobb költségigényű rendezvényekhez bizottsági döntések 

szükségesek voltak. 

Az egyedi kérelmek minél gyorsabb intézése, gyakran egész településre kiterjedő 

rendezvények megrendezésének mielőbbi támogatása - esetleges elutasítása- okán javasolt a 

polgármesteri döntés átruházott hatáskörben történő módosítása.  

A módosítás tervezete nem érinti a bizottságok rendelkezésére álló pályázati pénzek feletti 

rendelkezés jogát. 

 

Javasolt továbbá az alapítványoktól beérkezett pályázatok kérelmének képviselőtestületi 

elbírálásánál pontosítani azt, hogy ezen kérelmek elbírálása a bizottsági pályázatok esetén is 

testület hatáskörébe tartoznak. ami a gyakorlatban így is volt csak a szöveget pontosítjuk 

ezáltal. 

A módosító rendeletet javaslom a kihirdetés napját követő napon hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2016. május 19.                                                                               

 Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

                                                                                                           jegyző     



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati forrás államháztartáson kívüli és belüli 

átadásáról szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési 

 hatás: 

Környezeti,  

egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  

hatás: 

Civil szervezetek, magánszemélyek, közösségek 

számára az egyedi támogatási igény benyújtása 

részletszabályainak pontosításával gyorsabbá tehető 

a forráshoz jutás folyamata polgármesteri döntés 

esetén . 

 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs 

A rendelet módosítása szükséges, mert:  

Civil egyesületek működési támogatása céljából létrehozott alap felhasználhatóságát pontosítani szükséges 

az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a társadalmi szervezetek, ifjúsági és pol- 

gári közösségek, magánszemélyek számára. A polgármester által átruházott hatáskörben adható összeg maximumának megszüntetésével nincs szükség 

meghatározott értékhatár felett külön bizottsági döntéshozatalra, ami által a döntési folyamat felgyorsul.  

 

A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: 

- nem kerül összhangba jelen rendelet a költségvetési rendelettel 

- a polgármester által meghozandó döntés értékhatárhoz kötöttsége esetén magasabb összegű támogatási igényhez további döntéshozó bevonása 

szükséges , ami lassítja a folyamatot  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 

 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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