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Heryesd község Önkormányzaía képviselő-testíiletének
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Heryesd község Önkormányzataképviselő-testületének
3l20l4. (II.15.) önkormányzati rendelete

az államhántartáson kívÜli forrás átvételére és átadására vonatko ző szabá|yokról

HegYesd kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló20l|. évi CLXXXX. törvény 42.§ (9) bekezdésében kapott Íéttut"t^Lás áhpján, az Alaptönény 32.
cikk (1) bekezdés a) Pontjában meghatározott feladatkörében eljrárva a következőket rendeli el:
l.§ (1) A rendelet hatálYa kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem

t2rt9ző jogi személYekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szerve zetekre, akik részére az
onkormány zat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénze szközt vesz át.
(2) A rendelet hatálYa nem terjed ki azon természetes személyeknek juttatott pénzeszköz
átadásokra, támogatásoka, melyeket az önkormányzat ezen támogátásokrói szóló ,"nd.l"t.ib.n
szabályozott.

2.§ (1) Az ÖnkormánYzat képviselő-testiilete a tárrytévi költségvetési rendeletében meghatározott
előirányzatai terhére nyujthat trámogatást,

(2) Támogatásban részesülhet:

a) akinek javára az önkormányzat tátgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában
támogatás kerül megál lapitásr a,

b) aki a kéPviselÖ-testtilet által kiírt pályázati felhívásra a pályánati kiírásnak megfelelő
pályázatot nyújt be,

c) aki az önkormányzathoztámogatás iránti kérelmet nyujt be.

3.§ (1) Atámogatás irránti kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket:

a) a kÖzpénzekből nyújtott trámogaüások átláthatőságriról szóló 2007. évi CI,xxxJ. törvény
alapján kiállított összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint közzétételikérelmet;

b) nYilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon tul meg nem fizetett köztartozása,

c) nYilatkozatot arről, hory a kérelmező nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási
eljárás alatt.

(2) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testtilet bírálja el legkésőbb a kérelem benyújtását
követő tervezett testiileti ülésen, kivéve, ha a kérelem megérkezése és a testiileti ülés id-őpontja
között 8 napnál kevesebb idő van, ez esetben a kérelem elbínálásának haüárideje a kérelern
beérkezését követő második terv ezett testiileti ülés.

(3) A támogatástavonatkozó döntésnek tartalmaznia kell :

a) ámogatott nevét,
b) a trámogatás összegét,
c) a támogatás célját,
d) akifizetés módját.

(4) A támogatás kifizetése történhet:

a) utólagos elszrámolás mellett előfinanszírozás,vagy beszámolást követő utófinanszírozás

b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.

4.§ (l) Azállamháztartáson kívüli fonás átadásáramegállapodást kell kötni.

(2) A me gállapodásnak tartalmaznia kell:

a) amegállapodó felek megnevezését, cimét, a képviseletében eljráró személy nevét,



b) a fonás nyujtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a fonás felhasználásának célját,
e) a fonás felhasználásának feltételeit, hatráridejét
í) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
b) az elszélmolás, beszámolás módját, idejét,
i) a nem cél szerinti felhaszrálás esetén a visszatédtési kötelezettséget, a visszatérítés
időpontj át, időtartamát és feltételei!
j) a megállaPodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(3\ Az ÖnkormánYzat a megállapodástól eláll, ha a tiámogatott valótlan adatot szolgáltatott.
5,§ (1) Az állarrtháztartáson kívüli fonás átadása 

9setén a pénzeszkö zt átvevő az átadott pénzeszközt amegbaározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.
(2) A PénzÜgYi elszámolás a üímogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekröl
szabálYszerűen kiállított számviteli bizonylattalés számlaösszesítővel történik.
(3) A határidőben történő pénzngyi elszámolási kötelezettség elmulasáása esetén az áNevő
kÖteles a PénzeszkÖz,teljes Összegét a mindenkor érvényes, a fonás átvétetét követő naptól
számított jegYbanki alaPkamat mértékének kétszeresével novelt összegben a tárgtévet követő
évben, legkésőbb atárgyévetkövető év február 15. napjáig visszafizetni.
(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem
rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva állóhatáridÖt kÖvető naPtól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt
Összegben atárgyévet kÖvető évben, de legkésőbb atárgy évet követő év február 15. napjáig
visszafizetni.

(5) Az átvevő kÖteles a támogatőnak bejelenteni és a trámogatási szerzödés módosíását
kezdeménYezni, ha a száména biztosított pénzeszkőzt egészben- vagy részben nem kívánja
felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használttrámogatáJ<isszegét a iiegállapodás módosítását
kÖvető 15 naPon belül, de legkésöbb a felhasználásri előírt tratririaoig tltetós kamatmentesen
visszafizetni.

6. § AmennYiben a KépviselŐ-testiilet a 2.§ (,2) bekezdés b) pontja szerinti pályáaatotír ki, a 3-5.§-
ban me ghat ár o zott szab ály okat me gfe le lően alkalmazn i ke l l.

7. § Á ilamh ántartáson kívül i fonás átv étetér ől a képvi se l ő-te sti,il et dönt.

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Et Áx*,t,/
stark sándor
polgármester

A kihirdetés napja: 2014, február 15.
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Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tewezetcíme: Hegyesd község Önkormanyzata Képviselő-testülete 3l20t4.
(II.15.) önkormányzati rendelete az állanlhazíartáson kívüli
forrás átvételére és átadásfuavonatkozó szabtílyokról.

Társadalmi-gazdasági hatása:

Az állanthaztartáson kívülről érkező és átadásra kerülő források pontos szabáIyszerű nyomon
követése, a közpéruek célnak megfelelő elszámolása biáosított

Költségvetési hatása:

Az állarnháztartáson kÍvüli forrás átadásanak fedezetét és az átvett pénzeszközt a mindenkori
költségvetési rendelet tartalmazza.

Környezetin egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Eryéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A Magyarország helyi önkormanyzatairől szőlő 2011. évi CLXXXX törvényben foglaltak
betartása, j o gszab ályv áIto zások követé s e.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés
valósulna meg, felügyeleti szerv törvényességi észrevételét vonná maga utián.

A rendelet alka|mazásához szükséges feltótelek: - személyi: nincs
szervezeti: nincs
tárgyi: nincs
pénzigyi: nincs

Hegyesd, 2014. február 5.
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Jegyzo



Indokolás

A Magyarország helyi önkormanyzatairől szőlő 2011. évi Clxxxx törvény 41.§ (9)
bekezdése ,l helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson lcívüti joria,
ánételére és átadására vonatkozó rendellrezéseket rendeletben szabályozza.", kötelező
rendeletalkotást tesz sziikségessé a témában.

l.A rendeletben szabályozásra került a rendelet haálya, mely kiterjed minden olyan
állafiűázÍ.artáson kívüli forrás átvételére és átadására, melyet más önkormányzati rendelet
nem szabályoz. Nem terjed ki tehát pld. a segélyekre, a felsőfokú ösáöndíj páIyánatra, a
lakásépítés helyi támogatására, stb.

2. A 2.§-7.§-ig az állarrtháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásrának konkrét szabályai
kerültek beépítésre, miszerint

- minek a terhére állapitható meg a tiámogatás,
- kik részesülhetnek a üímogaásban,
- mit kell csatolni a támogatás iránit kérelemhez,
- ki és mikor dönt a kérelmek elbínálásában,
- mit kell tartalmani a üámogatásról szóló döntésnek,
- a megállapodás megkötése és annak tartalma,
- elszámolás kötelezettség elmulasztása,
- pénzeszköz nem rendeltetéss zerű felhaszrtálása,
- megállapodás módosításának lehetősége.

3. 8. §: a rendelet hatályba lépése.


