Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § A rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az
államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz.
2. Az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok
2. § (1) Szalmatercs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési rendeletében
meghatározott költségvetési előirányzatai terhére, az ott meghatározott feltételekkel, céljellegű támogatás
adható.
(2) Támogatásban az részesülhet
a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeleti előirányzatában címzetten
támogatást állapít meg, vagy
b) aki az önkormányzat képviselő-testületéhez (továbbiakban: képviselő-testület) írásos kérelmet nyújt be.
(3) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akivel szemben a hatályos vonatkozó jogszabályi
előírásban foglalt kizáró feltétel bármelyike fennáll.
(4) A képviselő-testület – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik
a) az önkormányzat költségvetési rendeletében megállapított előirányzat mértékéig – az ott meghatározott
feltételekkel – dönt az előirányzat támogatási célú felhasználásáról
b) az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mértékig – az ott meghatározott
feltételekkel – az általános tartalék terhére támogatást nyújthat.
c) dönt az alapítványi forrás átadásáról.
3. § (1) A támogatással kapcsolatos feladatokat a közös önkormányzati hivatal (továbbiakban: hivatal)
látja el.
(2) A támogatási szerződést – a képviselő-testület felhatalmazása alapján - a polgármester írja alá.
a) a 2. §. (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a költségvetési rendelet hatálybalépését, vagy
b) a 2. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv
döntését
követő 30 napon belül.
(3) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő valamennyi - jelen
rendelet mellékletét képező – nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot a (2) bekezdésben meghatározott
határidőn belül a hivatalhoz benyújtson.
(4) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltak szerint történik a hivatal közreműködésével.
(5) Amennyiben az elszámolás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg, vagy
valószínűsíthető, a hivatal köteles azt a helyszínen ellenőrizni és bizonyított eltérésnél a támogatás
visszafizetéséről intézkedni.
4. § Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján kötelezettséget vállalni írásban lehet. Az
önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatással összefüggő kötelezettségvállalás
alapdokumentuma a jelen rendelet mellékleteként előkészített szerződés.
3. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
5. § (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás
kivételével – 1.000.000 forint alatt a polgármester, ezen összeg felett a képviselő-testület dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.

Szalmatercs, 2013. szeptember 12.

Szentes Dezső
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Szalmatercs, 2013. szeptember 26.

Vincze Nikolett
jegyző

Vincze Nikolett
jegyző

11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről Szalmatercs Község Önkormányzata (nevében eljáró ………………..
polgármester) 3163 Szalmatercs, Kossuth út 48., mint támogató,
másrészről
neve:
címe:
képviselője:
közhasznú minősítése:
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:
adóigazgatósági azonosító száma:
telefonszáma, fax száma:
e-mail-címe:
mint támogatott között
a(z) ………..……………………………..biztosított támogatási összeg felhasználására. (szakfeladat
megnevezése)
1. Támogató a támogatott részére írásbeli kérelme / jelen szerződése alapján …..……………………..Ftot, azaz …………………………………………..forintot utal át támogatás céljára a
………………….……………………… -ra (támogatás céljának meghatározása) tárgyévben történő
felhasználásra egy összegben előre / ………………………időközönként (támogatás ütemezésének
meghatározása). Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt támogatás terhére a
szerződéskötést megelőzően kifizetett előleg a támogatási összeg részét képezi.
2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben
megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a
közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő
elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a
támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat 20………………………..-ig (legalább a
tárgyidőszakot követő 8. évig) teljeskörűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólítására
15 napon belül bemutatja. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás
folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.
3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról 20………………..………..-ig a
közös önkormányzati hivatalnál el kell számolnia.
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben
nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A
támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt
érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a kérelmében a támogatási döntést érdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni, és támogatott
a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki
alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon
belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem, vagy nem
teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15
napon belül egyösszegben köteles Szalmatercs Község Önkormányzatának az OTP Nyrt.-nél vezetett
……………… számú számlájára visszafizetni.
6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által
feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.
7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele annak igazolása, hogy a
támogatottnak nincs adó (beleértve helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási
tartozása.
8. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szalmatercs, 20……………………………………

…………………………………………
támogatott

……………………………………….
támogató

