Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről
Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe
nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik
részére Nagybaracska Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)
pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra,
valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
2. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési rendeletében az államháztartáson
kívüli forrás átadására előirányzatot biztosít.
(2) Az önkormányzat Oktatási-Kulturális-Ifjúsági és Sport Bizottsága (továbbiakban:
Bizottság) az előirányzat terhére, egyedi döntéseiben céljelleggel támogatást nyújthat.
(3) Az önkormányzati támogatás nyújtása kérelemre történik. A kérelemhez csatolni kell a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján kiállított összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot.
(4) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás
összegét, a támogatás célját és a kifizetés módját.
(5) A támogatás kifizetése történhet:
a) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást
utófinanszírozás formájában,
b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan, vagy teljesítményarányosan.

követő

(6) A Bizottság dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy
egyéb forrásból juttatott támogatás megkötéséhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját
forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére
vonatkozóan nyilatkoznia kell.

-23. §
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személy nevét,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit, határidejét,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés
időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás, beszámolás módját, idejét,
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,
(3) A támogatási megállapodást a Bizottság döntése alapján a Polgármester írja alá.
(4) A Támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban
megjelölt célokra fordíthatja.
(5) A támogatási összeg felhasználásáról a Támogatottnak a támogatás kifizetését, vagy a
támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül elszámolást kell benyújtania az
önkormányzat felé. A támogatási elszámolás részletes szabályait a támogatási
megállapodás tartalmazza.
(6) Az önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználását jogosult és köteles ellenőrizni.
(7) Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha
a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben elszámolási,
visszafizetési késedelemben van.
(8) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenti és a támogatási szerződés módosítását
kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja
felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás
módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles
kamatmentesen visszafizetni.
(9) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan
az önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi
kötelezettség terheli.
4. §
(1) Az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester dönt.
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(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell a támogatóval megkötendő
támogatás tartalmát, az átvétel következményeként az önkormányzatnál esetlegesen
felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a rendelet támogatásra vonatkozó szabályait
értelemszerűen kell alkalmazni.
5. §
Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.
Nagybaracska, 2014. február 5.

Király Sándor
polgármester

Gallóné Petike Éva
jegyző

Rendelet kihirdetve:
Nagybaracska, 2014. február 10.

Gallóné Petike Éva
jegyző

