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Nógrád Község Önkormányzata képvisel –testületének
9/2013. (X. 29.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételér l
Nógrád
Község
Önkormányzatának
Képvisel -testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§-ának (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói
hatáskörében eljárva a következ ket rendeli el.
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan államháztartáson kívüli személyre és szervezetre
amely Nógrád Község Önkormányzatától pénzeszközt vesz át vagy az önkormányzat t le kap.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a szociális, gyámügyi és egyéb jogszabályok alapján
adható segélyekre, ösztöndíjakra, egyéb támogatásokra.
(3) Alapítványi forrás átadása és átvétele a testület hatásköréb l át nem ruházható.
Államháztartáson kívülre történ átadás
2. §
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átadására szolgáló összeget minden évben a költségvetés
elfogadásakor a képvisel -testület állapítja meg a költségvetési rendeletben elkülönítetten.
(2) A képvisel -testület minden évben legkés bb március 31-ig határozatot hoz arról, hogy a
támogatást kér milyen adatokat és milyen tartalmú kérelmet köteles benyújtani az
önkormányzathoz.
(3) A benyújtott iratok alapján a képvisel -testület minden évben legkés bb május 31-ig dönt
a támogatás megítélésér l.
(4) A döntésnek tartalmazni kell a támogatás összegét, célját, kifizetés módját és ütemezését,
felhasználás és elszámolás határidejét.
3. §
(1) Támogatás kifizetése történhet el re utólagos elszámolással, vagy bizonyos feladat
teljesítése és számla bemutatása esetén utólag. Történhet készpénzben vagy átutalással,
egyben vagy részletekben, feladat elvégzéséhez kötötten.
(2) Támogatás kifizetése csak megkötött támogatási megállapodás alapján történhet.
(3) A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell
a, a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket
b, a támogatás összegét,
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c, a támogatás felhasználásának célját, feltételeit, és határidejét
d, a pénzügyi teljesítés módját, ütemezését
e, a pénzügyi elszámolás határidejét, helyét és módját,
f, a megállapodásban vállalt kötelezettség nem teljesítésének következményeit,
g, nem célszerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, és annak részleteit.

4.§
(1) A támogatott köteles az átvett közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, a megjelölt
cél(ok) érdekében felhasználni.
(2) A támogatási összegb l személyi kiadásokat csak akkor lehet teljesíteni, ha a döntés és
megállapodás úgy rendelkezik.
(3) A támogatási összegb l reprezentációs célú kiadások nem finanszírozhatóak.
5.§
(1) Nem fizethet ki támogatás
a, annak a támogatottnak, aki az el
támogatás összegével még nem számolt el, és annak
határideje lejárt,
b, akinek visszafizetési kötelezettsége van és annak határid ben nem tett eleget,
c, aki 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
d, aki cs dfelszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt áll.
(2) Az (1) bekezdés c, és d, pontjaiban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásakor a
magánszemély vagy a szervezet képvisel je nyilatkozik.

6.§
(1) Az átadott pénzr l a támogatottnak a megállapodásban foglalt határid ben el kell
számolnia.
(2) Különösen indokolt esetben kérheti a – határid lejárta el tt – a határid
meghosszabbítását – legfeljebb egy hónapra - melyr l a polgármester dönt.
(3) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerül költségekr l
kiállított számlákkal és/vagy szabályszer en kiállított számviteli bizonylatok hiteles
másolataival, és rövid szöveges beszámolóval történik.
(4) Ötnél több számla esetén elszámolási összesít t kell készíteni, a számlák adatainak
táblázatszer feltüntetésével.
(5) Az elszámoláshoz benyújtott számláknak a támogatott nevére kell, hogy szóljanak, és
megfelel formai és tartalmi követelmények szerintieknek és olvashatóaknak kell lenniük.
(6) Az elszámolás elfogadásáról a polgármester dönt, azt jóváhagyja vagy a támogatottat
hiánypótlásra szólítja fel.
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(7) Amennyiben a támogatott egy adott naptári évben 1 millió forintot meghaladó összeg
támogatásban részesül, akkor a (6) bekezdést l eltér en a polgármester nem dönt az ügyben,
hanem azt döntésre a képvisel -testület elé terjeszti. A testület dönt az elszámolás
jóváhagyásáról vagy a támogatottat hiánypótlásra szólítja fel.
7.§
(1) Amennyiben az elszámolás határid ben, vagy egyáltalán nem történik meg, a
polgármester javaslatára a képvisel -testület dönthet a visszafizetésr l.
(2) Amennyiben a támogatott az átadott pénzeszközt nem a megjelölt célra használja fel a
képvisel -testület elrendeli a támogatás összegének visszafizetését.
(3) A támogatott köteles írásban jelezni a határid letelte el tt amennyiben a támogatást nem
tudja a megállapított célnak megfelel en felhasználni. Amennyiben a kifizetés már
megtörtént, haladéktalanul intézkedni kell a visszafizetésr l.
Államháztartáson kívülr l történ átvétel
8.§
(1) Az államháztartáson kívüli átvételnél vizsgálni kell az átvétel következményeként az
önkormányzatnál felmerül kiadásokat, mint kötelezettségeket.
(2) Az átvétel miatt jelentkez többletkiadások fedezetét a költségvetési rendeletben – éven
túli esetén rendeletekben – biztosítani kell.
(3) Államháztartáson kívüli forrás átvételér l a képvisel -testület dönt.
(4) Az átvett pénzeszköz felhasználásáról – a megállapodásnak megfelel en – a támogató felé
el kell számolni vagy tájékoztatást kell adni.
Záró rendelkezés
9.§
(1) Ezen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(((((
Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyz

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2013. október 29-én kihirdetésre került.

-------

Árpásné Schlenk Judit
jegyz
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INDOKLÁS
Nógrád Község Önkormányzata képvisel –testületének
9/2013. (X. 29.) önkormányzati rendeletéhez
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételér l

Általános indoklás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban
Mötv.) 2013. június 22-én hatályba lép módosítása következtében a 41.§. (9) bekezdése
alapján az államháztartáson kívüli forrás átadása és átvétele kötelez önkormányzati
rendeletalkotási szabályozás tárgya. A rendelet megalkotását tehát a fenti jogszabály
kötelez vé teszi.
A módosítás érintette a 42.§-t is, ennek megfelel en a képvisel -testület át nem ruházható
hatásköréb l kikerült az államháztartáson kívüli forrás átadása, átvétele – az alapítványi forrás
átadásának és átvételének kivételével – tehát mostantól ezt a döntést a képvisel -testület
átruházhatja a rendeletben foglalt feltételek szerint.
Részletes indoklás
Rendeletünk megalkotásánál figyelemmel voltunk az eddig kialakult gyakorlatra.
Meghatároztuk a rendelet hatályát, az átadásra, átvételre vonatkozó részletes szabályokat, az
elszámolással kapcsolatos el írásokat. Megfogalmaztuk az elszámolást nem teljesítés és az
eltér célra történ felhasználás esetén alkalmazható szankciókat.
A rendelet hatályba lépésénél azért jelöltük meg 2014. január 1-jét, mert az átadás-átvétel
szabályait már csak az új költségvetési évben van értelme alkalmazni.
El zetes hatástanulmány
A tervezett jogszabály társadalmi hatása a település civil szervezetei részére pozitív hatással
van, hiszen egyértelm szabályok mellett kérhetnek, kaphatnak önkormányzati támogatást.
Tisztázott, hogy arról, hogyan kell elszámolniuk, ezáltal segíti a közpénzek átlátható
felhasználását. A támogatás segíti a civil szervezetek m ködését, céljaik megvalósítását.
Gazdasági hatás, hogy az átadott pénz segíti a civil szervezetek gazdálkodását.
Költségvetési hatás, hogy a rendelet által szabályozott folyamatok, tevékenységek érintik az
önkormányzat költségvetését.
A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.
A rendeletben foglaltak alkalmazása az adminisztratív terheket növeli, mert a támogatások
esetén adminisztrációs többletfeladatot kell elvégezni.
A rendelet megalkotása a Mötv. 41.§. (9) bekezdése alapján kötelez , mert csak így lehet
biztosítani a központi jogszabályokkal történ összhangot, ellenkez leg jogszabálysért
állapot áll fenn, így a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti eljárása lenne várható.
A rendelet végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, az
adminisztratív feladatokat a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádi Kirendeltsége
végzi.
A rendelet január 1-jét l történ alkalmazása esetén meglév állapotokat nem érint.

