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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) felülvizsgálata és módosítása vált szükségessé a következőekre 
tekintettel. 
 
A jelenleg hatályos rendelet 6. § (2) és (3) valamint 8. § (5) bekezdései értelmében az 
önkormányzat által pénzben nyújtott támogatásokra vonatkozóan a pályázati felhívásokat 
tárgyév február 28. napjáig kell közzétenni, 10 napos beadási határidővel, a támogatási 
időszak tárgyév március 11-től következő év március 10. napjáig tart.  
Jelen módosítási javaslat szerint ezen dátumok módosításra kerülnének olyan módon, hogy az 
egyes támogatási időszakok jobban elkülönülnének, valamint az elszámolások és az új 
pályázati időszakkal kapcsolatos ügyintézések időbeni eltolásával az adminisztrációs terhek is 
jelentősen csökkennének. 
 
A javaslat szerint az éves pályázatokat az illetékes bizottságok március 31-ig tennék közzé, 
megtartva a 10 napos beadási határidőt. A támogatási időszak tárgyév január 1. és december 
31. közöttire módosulna, az elszámolás határideje pedig a következő év február 15.-re (két 
összegben történő elszámolás esetében augusztus 15. és következő év február 15.) változik. A 
módosítással az egymást követő támogatási időszakok átláthatóbbá válnak, az előző évi 
pályázati beszámolók, valamint a tárgyévi pályázat benyújtási határidői nem kerülhetnek 
átfedésbe. 
A módosítás az adminisztrációs terheket is optimalizálja, mert eddig az egymást követőő 
határidők miatt a beszámolókkal és az új pályázati dokumentációkkal kapcsolatos ügyintézés 
párhuzamosan történt, míg a módosítással a megelőző évi támogatás beszámolóinak lezárását 
követően kerülnek csak kiírásra a tárgyévre vonatkozó pályázati felhívások, így elkerülhető a 
támogatásokhoz kapcsolódó munka aránytalan feltorlódása is.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  
 

 



 

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Nincsenek. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendelet módosítása a határidők tekintetében optimalizálja a kapcsolódó adminisztrációs 
terheket. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A rendelet módosításával a támogatási időszakokra vonatkozó határidők jobban elkülönülnek, 
átláthatóbbá válik a pályázati rendszer. 
 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
 A rendelet módosításának elmaradásával nem valósul meg az egyes támogatási időszakok 
jobb átláthatósága. 
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzati 
támogatások rendjéről szóló 41/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló ……../2022. (I. …… .) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 
Kistarcsa, 2022. január 14.  
 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 


