
         20. sz. előterjesztés 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

…/2015. (...) 
 

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, 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 az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 
átadásáról szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a 
következőket rendeli el.  
 
 

1. § 
 
 
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
 

(1) A civil szervezet, a költségvetési szervek, az önszerveződő közösség, ill. 
magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú ellátásra 
kívánja fordítani, amely a Marcali város lakosságának érdekeit szolgálja, vagy a civil 
szervezet működési feltételeit biztosítja. 

 
 

2. § 
 
A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a következő (6) 
bekezdéssel egészül ki. 

 
(5) Az egyedi kérelemre történő támogatás esetenként a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg. 

A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. 
(6) Az egyedi kérelmeknek e rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt adatokat tartalmaznia 

kell, valamint a kérelemmel egy időben szükséges benyújtani e rendelet 3. § (5) 
bekezdésében foglalt dokumentumokat. 

 
 

3. § 
 
A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
 

(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, 

c) a társadalmi szervezetek, ifjúsági és polgári közösségek 100 ezer forintig terjedő 
támogatását a polgármesterre, 

d) a civil szervezetek működési támogatása iránti egyedi kérelmek elbírálásának 
hatáskörét 200.000 Ft-ig terjedően maximalizálva a polgármesterre ruházza át. 

 
 

4. § 
 
Hatályát veszti a Rendelet 5.§ (4) bekezdése. 
 
 

5. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
 
 Dr. Sütő László Bödőné dr. Molnár Irén 
  polgármester jegyző 
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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 …./2015. (….) 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 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 (továbbiakban: Rendelet). 

A Rendelet módosítását szükségessé tette, hogy Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) 
rendelete (továbbiakban: Költségvetési rendelet) értelmében az 5/2. melléklet alapján külön 
keretet hozott létre a Civil egyesületek működési támogatása céljából. Ezen keret 
felhasználhatósága azonban mindezidáig nem került szabályozásra, ezt pótolja a rendelet 
módosítása.  
Továbbá a Költségvetési rendelet a társadalmi szervezetek, ifjúsági és polgári közösségek 
100.000 Ft-ig terjedő támogatását teszi lehetővé a polgármester részére a korábbi 50.000 Ft-
ban rögzítetthez képest, ennek e rendeletbe történő átvezetése is indokolt. 
Nem került korábban szabályozásra a Rendeletben az egyedi kérelmek tartalmi követelménye, 
valamint a csatolandó dokumentumok köre, ezt is pótolni kívánjuk. 
 
A módosító rendeletet javaslom a kihirdetés napját követő napon hatályba léptetni. 

 
 

Marcali, 2015. szeptember 8.                                                                               
 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 számára lehetőség nyílik egy új 
pénzügyi támogatásra, követhetőbb és 
ellenőrizhetőbb lesz az egyedi támogatások 
odaítélése. 
 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs 

A rendelet módosítása szükséges, mert:  
Civil egyesületek működési támogatása céljából létrehozott alap felhasználhatóságát szabályozni szükséges 
az Önkormányzat költségvetéséről szóló  8/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a társadalmi szervezetek, ifjúsági és polgá  
közösségek számára a polgármester által adható maximalizált összeget 100.000 Ft-ra szükséges emelni jelen rendeletben is. 
egyedi kérelmek tartalmi követelményei és csatolandó dokumentumai korábban nem kerültek szabályozásra, ezt szükséges pótolni 
A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: 

- nem osztható ki a civil egyesületek működési támogatása alap 
- nem szabályozott kellőképpen az egyedi kérelmek benyújtásának tartalmi követelménye 
- nem kerül összhangba jelen rendelet a költségvetési rendelettel 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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