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1            ELŐTERJESZTÉS – 4. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. július 4. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: dr. Molnár-Fábián Ágnes aljegyző 
Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 

 
 

A tárgyalandó témakör: 
A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2019. (III.4.) rendelet módosítása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2019. (III.4.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
módosítása vált szükségessé, hiszen a rendeletben meghatározott határidőkben a 2022-es évben a 
Képviselő-testület nem tudja már kiírni a pályázatot. 
 
Fentiek miatt a helyi civil szervezetek támogatására kiírandó pályázatra vonatkozóan a 
rendeletben rögzített határidők úgy módosulnának, hogy a 2022-es évben a rendelet 5. § (3) és (4) 
bekezdésében meghatározottaktól eltérően a pályázatot a Képviselő testület 2022-ben augusztus 
31-ig meghirdeti, a pályázat benyújtásának határideje pedig 2022. szeptember 30. napja. 
A rendelet-tervezet szerint a 2022. évi meghirdetésre és benyújtásra vonatkozó részei 2022. 
december 31. napján hatályukat vesztik. 
 
A rendelet mellékletét Kiss Károly képviselő úr szerint az alábbiak figyelembevételével lenne 
célszerű módosítani: „Javaslom, hogy a pályázat részeként fel kelljen tüntetni az alkalmi vagy rendszeres 
ingatlan-használati igényt is, esetleg eszközhasználati igényt. Ha erre számolunk egy jelzett értéket is (például heti 
egy művházban tartott próba, vagy raktározás értékére), azt érdemes a pályázóval közölni, hogy értse, ez is a 
támogatásának a része.” 
 
Az előterjesztés mellékleteként megtalálható a Rendelet 1. sz. melléklete, mely jelenleg hatályos. 
 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2019. (III.4.) 

rendelet módosítása 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítőjének 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következményeit. 

Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat 

képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően. 
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Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincsen. 

 

Környezeti, egészségi hatása: 

A rendelet módosításának környezeti, egészségi hatása nincsen. 

 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet előkészítése a munkálatokban résztvevőknek különösebb adminisztratív terhet nem 

jelent. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A 2022-es évben a pályázat kiírásának és benyújtásának határidejét módosítani szükséges. Annak 

elmaradása esetén a Képviselő-testület nem a rendeletben foglaltaknak megfelelően járna el. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. A pénzügyi 

feltételek biztosítottak, a 2022. évi költségvetésben 1.500.000,-- Ft kiadási keret a civil szervezetek 

támogatására betervezésre került. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a rendelet módosítását az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezet szerint. 
 
Nagymaros, 2022. június 30.          
 
         Heinczinger Balázs s.k. 

              polgármester 
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Rendelet-tervezet 

 
Nagymaros Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
 __/2022. (VII. __.) önkormányzati rendelete 

a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2019. (III.4.) rendelet módosításáról 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi civil szervezetek 
támogatásáról szóló 4/2019. (III.4.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. §-a a 
következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A Képviselő-testület a pályázatot a 2022-es évben a rendelet 5. § (3) és (4) bekezdéseitől 
eltérően 2022. augusztus 31. napjáig írja ki és a pályázat benyújtásának határideje 2022. 
szeptember 30. napja.” 

2. § 

A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet 8. § (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A pénzügyi elszámolásokat a képviselő-testület határozattal fogadja el legkésőbb a tárgyévet 
követő év március 31-ig.” 

3. § 

Hatályát veszti a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2019. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 5. § (8) bekezdése. 

4. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 5-én lép hatályba. 
(2) A 3. § 2022. december 31-én lép hatályba. 
 
Nagymaros, 2022. július ___. 
 
 

Heinczinger Balázs        Eőryné dr. Mezei Orsolya 
 polgármester                  jegyző 

 
 
A rendeletet kihirdettem: 
Nagymaros, 2022. július ___. napján 
 

             Eőryné dr. Mezei Orsolya 
                         jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

 

A rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a 2022. évben a pályázat kiírásának és a 
pályázatok benyújtásának határideje nem volt tartható. 

 
 
 
 

   
 
 
                

 


