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Vigántpetend község Önkorm ályzata Képviselő-testíiletének
3 12014. (II. 1 5.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkoző szabályokról
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete a Magyarország helyi önkormányzatairől
szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (9) bekezdésében kapott felhaÁlmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatiározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§

(l) A

rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem
jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részéreaz
Önkormány zat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénze szközt vesz át.

tartoző

(2)

A

rendelet hatálya nem terjed

ki

azon természetes személyeknek juttatott pénzeszköz
ezen támogatásokról szóló rendeleteiben

átadásokra, támogatásokra, melyeket az önkormiányzat

szabályozott.

Az

2.§ (1)

önkormányzat

képviselö-testiilete a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott

előir ány zatai terhére nyuj that üámo gatast.
(2) Támogatásban részesülhet:

a) akinek javára az önkormányzat tirgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában

trámogatás kerül megállapíásra,

b) aki a képviselő-testi.ilet által kiírt pályé.z;ati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő
pályáaatot nyújt be,

c) aki az önkormányzathoztétmogatás

irránti kérelmet nyujt be.

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

szőlő 2007. évi CLXXK, törvény
nyilatkozatot,
valamint közzétételi kérelmet;
alapján kiállított összeférhetetlenségi

a) a közpénzekből nyujtott ámogatások átláthatőságáről

b) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon tul meg nem íizetett köztartozása,

c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezö nem áll csőd,- felszrámolási vagy végelszámolási
eljárás alatt.

(2)

A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testiilet birálja el legkésőbb a kérelem benyújtását
követő tewezetttestületi ülésen, kivéve, ha a kérelem megérkezése és a testiileti ülés időpontja
között 8 napnál kevesebb idő van, ez esetben a kérelem elbírálásanak haüírideje a kérelem
beérkezésétkövetö

(3)

második tervezett testi,ileti ülés.

A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell

:

a) úímogatott nevét,

b) a támogatás összegét,
c) a támogatás célját,
d) a kifizetés módját.
(4)

A támogatás kifizetése történhet:
a) utólagos elszrámolás mellett előfinanszírozás,vagy beszámolást követő

utófinanszírozás

formájában;
b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.
4.§

(l)
(2)

Azállanháat:ríáson kívüli fowás átadására megállapodást kell kötni.

A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, cimét, a képviseletében eljáró személy nevét,

b) a fonás nyujtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának céllát,
e) a forrás felhasználásának feltételeit, hatráridejét
f) a pénzugyi telj esítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) az elszámolás, beszámolás módját, idejét,
i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatédtésikötelezettséget, a visszatédtés
időpontj át, időtartamát és feltételeit,
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésénekkövetkezményeit.
(3)

Az önkormányzat

a megállapodástól

eláll, ha

a tiámogatott

valótlan adatot szolgáltatott.

5.§ (1) Az ál|antháüarfáson kívüli fonás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadottpénzeszközt a
meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elsziámolni.

(2)

A

pénzúgyielszámolás

a

Lámogatási célokkal kapcsolatosan felmerülö

szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik.

költségekről

(3) A határidőben történő pénzngyi elsámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő
köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes,a forrás átvételét követő naptól
számitott jegybanki alapkamat mértékénekkétszeresével növelt összegben a tíngyévet követő
évben, legkésőbb atárgyévet követő év februrár 15. napjáig visszafizetni.

(4)

A

pénzeszköz nem rendeltetésszení felhasználása esetén az átvevő köteles

a

nem

rendeltetésszerűen felhasmált összeget a mindenkor érvényes,a felhasználásra nyifua álló
hatráridőt követö naptól számitotl jegybanki alapkamat mértékénekkétszeresével növelt
összegben a tfugyévet követő évben, de legkésőbb a tárgy évet követö év február 15. napjáig
visszafizetni.

Az átvevö köteles a támogatónak bejelenteni és a ámogatási szerződés módosítrását
kezdeményezni, ha a szátmána biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja
felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását
követö 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt hatráridöig köteles kamatmentesen
visszafizetni.
(5)

6. § Amennyiben a Képviselő-testület a2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályéaatot ír ki, a 3-5.§ban meghat ározott szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
7. § Áilamhááartásonkívüli fonás átvételéről a Képviselö-testület dönt.

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatalyba.
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Előzetes hatásvizs gálat
a

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

Arendelet-tervezetcíme: Vigántpetend község Önkormanyzata Képviselő-testiilete
3 l 20 l 4 . (II. 1 5 ) önkormány zati r endelete az állanháztartáson
.

kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról.

Társadalmi-gazdasági hatása:

Az

államhá^artáson kívülről érkező és átadásra keriilő fonások pontos szabáIyszerű nyomon
követése, a közpét:zek célnak megfelelő elszámolása biztosított.

Költsógvetési hatása:

Az

áIlalythaztartáson kí\riili forrás átadásának fedezetét és az átvettpénzeszközt a mindenkori
kö ltsé gveté si rende let tartalmazza.

Környezeti, egészségikövetkezményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Eryéb hatása:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:
A Magyarország helyi önkormányzaáiról szóló 20ll. évi CLXXXIX törvényben foglaltak
betartása,

j

ogszabályváltozások követése.

A rendelet megalkotása elmaradása

esetén várható következmények:

A

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

A rendelet alkalmazásához szükséges

feltételek:

- személyi: nincs

szervezeti: nincs
tiárgyi:nincs
pénzügyi: nincs

Vigántpetend ,2014. jamnr 27.
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lndokolás
A

MagYarország helyi önkormányzataből szőlő 2011. évi
Cl,)ooilx törvény 41.§ (9)
bekezdése ,l helYi Önkormányzat kepviselő-testülete az áIlamháztartáson
kívüli forrás
ánételére és átadására vonatlazó rendelkezéseket rendeletben
,robiíyi)ro,,,, kötelező
rendeletalkoást tesz sziikségess é a témában.

1,A rendeletben szabálYozásra került a_rendelet hatálya, mely kiterjed
minden olyan
államháztaításon kívüli fonás átvételéreés átadásara, melyet
tioto.. ányzati rendelet
nem szabálYoz. Nem terjed ki tehát pld. a segélyekre, a ielsőfokú
ösáönű páIyázatra, a
lakásépítéshelyi üímogatására, stb.

-Á

2.

A

2.§-7.§-ig az államháutartáson kívüli forrás átvételének
kerültek beépítésre,miszerint
- minek a terhére állapítható meg a tiámogatás,
- kik részesülhetnek a ámogatásban,
- mit kell csatolni a trámogatás iránit kérelemhez,
- ki és mikor dönt a kérelmek elbírálásában,
- mit kell tartalmania támogatásról szóló döntésnek,
- a megállapodás megkötése és annak taríalma,
- elszámolás kötelezettség elmulasáása,
- pénzeszkö

z nem rendeltetéss zerű felhasználása,

- megállapodás módosításának lehetősége.

3. 8. §: a rendelet haálybalépése.

és átadásának

konkrét szabályai

