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A partnerséggel kapcsolatos jogszabályok összefoglalása
I.
Az elmúlt időszakban mind a közigazgatás (Mötv. Járási tv.) mind pedig a civil szervezetekkel
(Civil tv.) összefüggésben alapvető jogszabályi változások következtek be. A közigazgatás
szempontjából a változó közigazgatási feladatok és követelmények az önkormányzati
feladatvégzés fókuszát a helyi erőforrások tudatos feltárása, az eredményesebb forrásallokáció,
valamint a helyi érdek és közéleti aktivitás kiszélesítése felé mozdították.
A közigazgatási partnerség erősítésének jogszabályi háttere
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

civil szervezetek működéséről és támogatásáról

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) szakított azzal a korábbi önkormányzati törvényben tükröződő államfelfogással, amely
szerint a helyi önkormányzatok lényegében önálló hatalmi ágak. A változtatások egy, az
államszervezetbe szorosabban integrált, a központi állami szervekhez erősebben kötődő
rendszert eredményeztek, melyben a helyi önkormányzati rendszer mozgásterét alapvetően a
Kormány által irányított államigazgatás határozza meg.
Az említettekre figyelemmel az Mötv. egyik fontos újdonsága az állami szervek és az
önkormányzatok közötti új feladatmegosztás alapjainak meghatározása. Az új
feladatmegosztás eredményeként többek között 2013. január 1-jétől a megyei és a fővárosi
kormányhivatalok szervezeti egységeiként megkezdték működésüket a járási, fővárosi kerületi
hivatalok. A járási, illetve a kerületi hivatalok átvették az önkormányzati szervezeti
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rendszerhez tartozó jegyzőkre telepített államigazgatási feladatok jelentős részét. A járási,
illetve kerületi hivatalokhoz kerültek az okmányirodai feladatok (lakcímnyilvántartás, útlevél
igazgatás, gépjármű nyilvántartás), egyes gyám- és gyermekvédelmi, szociális igazgatási,
családtámogatási ügyek, szabálysértési feladatok stb. Ugyancsak az állam és az
önkormányzatok közötti új feladatmegosztás keretében az alap és középfokú oktatás, nevelés
2013-tól már nem az önkormányzatok feladata, hanem állami feladat. Az iskolák, középiskolák
fenntartója az Állam, míg az önkormányzatok már csak az oktatási, nevelési feladatellátáshoz
kapcsolódó ingó- és ingatlan vagyont üzemeltetik. A korábbiakhoz képest kizárólagos állami
feladat lett az egészségügyi fekvő- és járóbeteg-ellátás, az egészségügyi gondozóintézetek
működtetése. Az egészségügyi alapellátás továbbra is az önkormányzatok kötelező feladata.
Az Mötv. kiemelt önkormányzati feladatként jelöli meg a közfoglalkoztatásban való
közreműködést, a helyi közbiztonság biztosításával kapcsolatos feladatokat.
Az Mötv. - az előző önkormányzati törvényhez képest - még a következő fontosabb,
újdonságnak mondható elemeket tartalmazza:
- a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a település önfenntartó képességének
erősítése,
- a megyei önkormányzatok feladatkörének változása a területfejlesztési, vidékfejlesztési,
területrendezési feladatok meghatározásával,
- a polgármester státuszának, feladat- és hatáskörének megerősítése,
- a jegyző kinevezési jogkörének polgármesterhez történő telepítése,
- az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok egységesítése,
- a társulásra vonatkozó szabályok egyszerűsítése,
- a közös önkormányzati hivatal struktúrájának kialakítása,
- a finanszírozásban új feladatalapú támogatási rendszer kialakítása,
- a helyi önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok új alapokra helyezése
az eladósodás megakadályozása érdekében,
- a törvényességi felügyelet eszközrendszerének meghatározása.
Alapjaiban nem változott a főváros kétszintű önkormányzati rendszere, amely a fővárosi és
a kerületi szintű önkormányzatokból áll. A fővárosi önkormányzat az Mötv.-ben
meghatározottak szerint ellátja mindazokat a terület- és településfejlesztési, valamint
területrendezési, településrendezési és településüzemeltetési feladatokat, amelyek a főváros
egészét érintik, vagy amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez
kapcsolódnak, továbbá ellátja a főváros egészét, több kerületét érintő helyi önkormányzati
feladatokat.
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A fővárosi kerületi önkormányzatok önállóan gyakorolják a települési önkormányzatokat
megillető valamennyi feladat- és hatáskört, amelyet törvény nem utal a fővárosi
önkormányzat kizárólagos feladat- és hatáskörébe, valamint ellátják a fővárosi
önkormányzat hatáskörébe nem tartozó településfejlesztési, valamint településrendezési és
településüzemeltetési feladatokat.
Az Mötv. a fontosabb feladatokat osztja el a fővárosi és kerületi önkormányzatok között,
a konkrét hatásköröket a különböző ágazati törvények határozzák meg. Az Mötv. szerint
többek között a kerületi önkormányzatok feladata:
a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése,
- a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó
szabályok megállapítása,
- a parkolás-üzemeletetés,
- az általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási hatásán belül,
- a helyi településrendezés, településfejlesztés,
- az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
- az óvodai ellátás,
- a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- a helyi közművelődési tevékenység támogatása, kulturális örökség helyi védelme,
- a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás,
- a helyi adóval kapcsolatos feladatok,
- a kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek,
- közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában.

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról
A 2011.évi CLXXI. törvény (Civil tv.) hatálya kiterjed az alapítványokra, egyesületekre, a nem
a Ptk. alapján létrehozott egyéb szervezetekre l.: pártok, szakszervezetek, sportszövetsége,
vallási tevékenységet végző egyesületek) és a közhasznú szervezetekre.
Az egyesülési jog alapján létrejött szervezetek
A Civil tv. I. fejezete az egyesülési jog alapján létrejött szervezetekkel foglalkozik.
A egyesületek státuszszabályai Ptk.-ban vannak meghatározva, amelyek elsősorban a
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működésre vonatkozó szabályok.
Az új civil törvénnyel módosultak a Ptk.-beli egyesületi szabályok , ugyanakkor a Civil tv. I.
fejezete gyakorlatilag ugyanazokat a közjogi határokat szabja meg az egyesülési joggal, az
egyesülési szabadsággal kapcsolatban, mint a korábbi szabályozás.
A Civil tv. meghatározza az egyesület különös formáit is.
Ezek:
a szakszervezet, a párt és a szövetség (továbbá a külön törvényben meghatározott, speciális
tevékenységet folytató egyesület, mint pl. a biztosító egyesület stb.).
A törvény a párt és a szakszervezet esetében nem határoz meg bővebb szabályozást és nem
is definiálja azokat.
Törvényességi ellenőrzés
A törvényességi ellenőrzést a civil szervezetek felett az ügyészség végzi. A törvényességi
ellenőrzés lényege a Ptk.-ban, az ügyészségről szóló törvényben és a Civil tv.-ben van
lefektetve. Tehát III. fejezetet az ügyészségi törvénnyel kell kiegészíteni a helyes
értelmezéshez, a Ptk. pedig minden esetben háttérjogszabály.
Az ellenőrzése kiterjed a szabályokra és a működésre.
- A meghozott belső szabályok nem lehetnek ellentétesek egy jogszabállyal sem. A belső
szabályok, meghozott határozatok nem lehetnek ellentétesek a civil szervezet belső
rendjével és az alapító okirattal.
- A működés vizsgálata során ellenőrzi, hogy a szervezet bármelyik szervezeti egysége,
szerve vagy személye által meghozott vagy nem meghozott döntés összhangban van-e a
létesítő okirattal, egyéb belső szabályokkal és a jogszabályokkal.
Civil szervezetek nyilvántartása
A civil szervezeteket, a bírósági rendszer tartja nyilván. A törvényszék veszi őket
nyilvántartásba és vezeti is a civil szervezetekről szóló nyilvántartást.
A Civil Információs Portál (CIP), amely a civil szervezetek nyilvántartásba bejegyzett
adatait tartalmazza (a törölt adatokat is). A civil nyilvántartáshoz mindenki hozzáférhet
elektronikusan.
http://civil.info.hu/civil-szervezetek
A civil szervezet gazdálkodása
A Civil tv. a civil szervezetek gazdálkodásának szabadságát és annak korlátait jelöli ki:
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-

- vagyonával önállóan gazdálkodik;
- elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására civil szervezet nem
alapítható;
- gazdasági tevékenység végzése esetében a civil szervezet céljának a megvalósítása
érdekében végezheti;
- a civil szervezet célját nem veszélyeztetve végezheti (ez kiterjed a hitelfelvételre és a
kötelezettségvállalásra);
gazdasági-vállalkozási tevékenység 60%-os határát nem lépheti át.

A civil szervezetek felelőssége
A civil szervezet korlátolt felelősséggel gazdálkodik:
-

tartozásaiért saját (teljes) vagyonával felel;
a civil szervezet alapítója vagy tagja a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem
felel.

Költségek:
A Civil tv. felsorolásban mutatja be, hogy mi számít költség elemnek. A költségeit a Civil tv.
a következő szempontok alapján osztja fel: alapcél (vagy közhasznú cél), gazdasági
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó és működési költségek. A bevételeit és a
ráfordításait is elkülönítetten köteles nyilvántartani, és a költségeit a bevételei arányában
megosztani.
Támogatások
- Adománygyűjtés
Az adománygyűjtés alapvető szabályairól a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm.
rendelet rendelkezik.
-

Költségvetési támogatás

A törvény taxatíve felsorolja a lehetséges költségvetési támogatásokat. (Az uniós
költségvetésből, más államtól vagy nemzetközi szervezettől származó támogatást is
költségvetési támogatásnak kell tekinteni.)
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A közhasznú jogállás
A közhasznúságról szóló teljes fejezet valamennyi közhasznú szervezetre vonatkozik, mivel a
Civil tv. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint, minden olyan szervezet közhasznú minősítést
szerezhet, amelyre vonatkozóan törvény lehetővé teszi a jogállás megszerzését.
A közhasznú tevékenység, a közhasznú szervezet és a közhasznú minősítés fogalmait
eltérően definiálja a törvény, ugyanis közhasznú tevékenységet végezhet szervezet úgy is,
hogy nem rendelkezik közhasznú minősítéssel.
Alanyi közhasznú jogállásúak csak a civil szervezetek és az egyéb olyan szervezetek lehetnek,
melyeknél a közhasznú jogállás megszerzését ugyanezen törvény lehetővé teszi. A közhasznú
tevékenységet végző szervezet a következő feltételek tekesülése esetén szerezheti meg
közhasznú jogállást (a kérelem benyújtását megelőző két évre vonatkozóan kell bemutatni a
feltételeknek való megfelelést):Nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie,
• közhasznú tevékenységet kell végeznie,
• megfelelő társadalmi támogatottsággal kell bírnia.
• - a felajánlott 1%-os összegekből kiutalt összeg eléri az összes bevétel 2%-át (kivéve
az 54. § alapján szerzett bevételeket), vagy
• - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az
összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
• - a közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz
közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.
• megfelelő erőforrásokkal kell rendelkeznie és
- az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
- a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív,
vagy
- a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak
figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
A megfelelő erőforrásnak az elmúlt két lezárt üzleti évben kell teljesülnie.
A feltételeknek az elmúlt két lezárt üzleti évben kell teljesülnie.
Fontos szabály, hogy a közhasznú jogállás a közhasznú nyilvántartásba vétellel jön létre.

II.
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 55/2004. (XII.21)¹ önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi
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támogatásának rendjéről.
• Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri
kapcsolatok kialakítására törekszik a kerület polgárainak önszerveződő
közösségeivel.
• Az önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre
gyakorolt hatását, és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása,
az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók
megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a
természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, az
esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.
• Az önkormányzat, anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja az
önkormányzat közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő –
civil szervezetek programjait és működését.
• Az esélyegyenlőség alapján az önkormányzat a civil szervezetek részére a pénzügyi
támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosítja.
A rendelet célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az
önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok
hatékonyabb ellátása.
A rendelet hatály kiterjed
• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban:
Civil törvény) alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező egyesület, szövetség
(kivéve: párt, szakszervezet),
• a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött alapítvány,
• civil társaság.
A rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezetek:
- azon egyesületek, szövetségek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy
évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják,
- azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat
kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják,
- azon civil társaságok, amelyek a pályázat kiírását megelőzően legalább három éve –
dokumentálhatóan – folyamatosan működnek, és stabil taglétszámmal rendelkeznek,
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feltéve mindhárom esetben, hogy a támogatható civil szervezetek (egyesületek, szövetségek,
alapítványok, civil társaságok) kerülethez kapcsolódó vagy kerületi lakosokat érintő
programokat szerveznek, az önkormányzat közigazgatási területén belül székhellyel
rendelkeznek, illetve helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási területén belül
működik, és a Polgármesteri Hivatal internetes civil adatbázisában – elektronikusan is –
nyilvántartásukat kérték.
- Azon egyesületek és alapítványok, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább
egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak vagy alapító okiratuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják, és a kerülethez kapcsolódó vagy kerületi lakosokat
érintő programokat szerveznek, de az önkormányzat közigazgatási területén belül
székhellyel nem rendelkeznek, illetve nincs helyi szervezetük az önkormányzat
közigazgatási területén belül (nem helyi civil szervezetek), támogatást csak abban az
esetben kaphatnak, ha a Polgármesteri Hivatal internetes civil adatbázisában
nyilvántartásukat kérték.
- E rendelet alkalmazásában a pályázatért kötelezettséget vállaló szervezet
(kötelezettségvállaló szervezet): a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati cél
megvalósítására, a támogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására a támogatási
szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló, saját, önálló bankszámlával és jogi
személyiséggel rendelkező egyesület, alapítvány, XVIII. kerületi önkormányzati intézmény,
illetve kerületi egyház.
- Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt
feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás
alapján átvállaló civil szervezetek, valamint a sportegyesületek sporttörvény alapján történő
támogatására.
- E rendelet alkalmazásában bíróság: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 1. § (2) bekezdése
szerint illetékes bíróság.
A támogatás feltételei
- A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, és a támogatást olyan pártpolitikától mentes, közhasznú feladat ellátására
kívánja fordítani, amely a kerület lakosságának érdekeit szolgálja.
- A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek a következők:
a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
c) tudományos tevékenység, kutatás,
d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
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e) kulturális tevékenység,
f) kulturális örökség megóvása,
g) műemlékvédelem,
h) természetvédelem, állatvédelem,
i) környezetvédelem,
j) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
k) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
l) emberi és állampolgári jogok védelme,
m) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
n)1
o) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
p) fogyasztóvédelem,
q) rehabilitációs foglalkoztatás,
r) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
s)2
t)3
u)4
v)5 településfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység.
- Civil szervezet – kivéve a civil társaságot – pályázatot kizárólag akkor nyújthat be,
amennyiben a bíróság nyilvántartásba vette és a pályázat benyújtását megelőző évben
esedékes beszámolóját, vagy a pályázat benyújtását megelőző évben esedékes
közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte.
A támogatás forrása
Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön rovaton elkülönített civil
céltartalékból (továbbiakban: civil alap – költségvetési rendelet igazgatási szakfeladat tábla
tartalék sora, részletező tábla 2.2.) biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható, vissza
1

Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 13.) rendelet.

2

Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 13.) rendelet.

3

Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 13.) rendelet.

4

Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 13.) rendelet.

5

Módosította az 5/2012. (III. 13.) rendelet. Hat.: 2012. III. 14.
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nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.
Civil szervezet pénzügyi támogatást e rendelet keretei között pályázat benyújtásával
igényelhet. A pályázatot a Polgármester a költségvetés elfogadását követően írja ki, és
határozza meg a részletes pályázati feltételeket. A pénzügyi támogatást igénylő civil
szervezet egyidejűleg egy vagy több tevékenység önkormányzati támogatásra is pályázhat.
Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a
pályázati kiírásban meghatározott határidőre, a pályázat mellékleteit azonban ez esetben is
csak egyszer kell becsatolni.
A pályázati döntés előkészítése és a pályázat elbírálása
A polgármestert a pályázatok szakmailag megalapozott elbírálásának előkészítésében civil
tanácsadó testület támogatja.
A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a civil tanácsadó testület, illetve a Testületi,
Ügyrendi és Koordinációs Bizottság véleményének figyelembevételével a polgármester
dönt. A döntésről 8 munkanapon belül a polgármester vagy a területért felelős tisztségviselő
az érintettet írásban értesíti. A nyertes pályázókkal az önkormányzat az írásbeli értesítést
követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amely tartalmazza:
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
b) a támogatás átutalásának módját,
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét.
A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása
- A támogatási szerződésben a pénzügyi támogatás felhasználásának és elszámolásának
rendjét az egyes önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzéséről szóló
mindenkor hatályos Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítás szabályozza.
- A polgármester a civil alapból kapott támogatásokról és a civil alap felhasználásáról a
pályázati elszámolásokat követően tájékoztatja a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságot.
- Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét a támogatási szerződésben
meghatározott határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a Pénzügyi
Ellenőrzési Bizottság javaslatot tesz a polgármesternek a támogatás azonnali
visszafizetésének előírására.
A civil szervezetek támogatásának rendjéről Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének jelenleg hatályos
21/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete az irányadó.

