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1.§ (1)

A

Tii;:;;*"*"
zághelyi önkormányzatairól
"T,i!li-H::,Y#:"I

á:;;?T,"á"T*r;:'f

:íljárva a következőket

rendelet hatály_akiterjed mindazon
természetes

rendelkező szervezetekre, akik
3!::::r,.,".;'üö'i;ffiffi'i;,:ril:iT§ffiT:ir:H","r.:::::**ys]<örébenem
önkormanyzatpenies)k;;;il;ö;i.]iái;il:T#;TXZT
részéreaz

Í?].*"f;l',X.HlÍ||lr* ,T"l""i !::::::y:::etes

személyeknek juttatott pénzeszköz

:tr;;*;^ogatásokra,metyeitet;^;;;;;;;;:;".",'áffi'#§ni:ffi
szabályozott.

i"íÍ:í",:ff:;

'u ':|rÍ:";Xffi#'"#j"#*:T#í e a tárgyévi költségvetési rendeletében meghaározot1
(2) T ámo gatásban részes ülhet:

'J^r;Eá::ilJi;lo-testiitet

áItal

kiírt pályazati felhívásra a pályázati kiírásnak

megfelelő

c) aki az önkormányzathoztámogatás

3,§

(l)

irántikérelmet nyujt be.
Atámogatás iránti kérelemhez csatolni
kell a következő mellékleteket:
a) akÖzpénzekből nyújtott ámogatások
ltllthatőságárő] szőIő 2007. éviclxxxl. törvény
alaPján kiállított Összeférhetetlen"ségi

nyirutto"uioi?ár.-ir, kőzzaételikérelmet;

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

arról, hogY a kérelmező nem áll csőd,felszámolás ivagyvégelszrámolási

?rr[:Y#:;:ot
(2) A támogatás irránti

kérelmet a képviselő-testiilet birál,iael

legkésőbb a kérelem benyújtását
kÖvető tervezetttestiileti ülésen, tiier",t-u
il;;i.-;lgérkezlse
e, u Á.tiii"ti ülés időpontja
kÖzÖtt 8 naPnál kevesebb idő van,
ez esetben a kéreleúelbírálásrának t
u,,e.io"i" a kérelem
beérkezésétkövetö második tervezetttestiileti
ülés.
(3) A támogatásra vonatkozó döntésnektartalmaania

kell

:

a) trámogatott nevét,

b) atámogaás összegét,
c) atámogatás célját,
d) a kifizetés módját.

A támogatás kifizetése történhet:

(4)

a) utólagos elszámolás mellett előfinanszíro
zás,vagybeszámolást követő
formájában;
b) egy összegben,

4,§

(l)
(2)

utófinanszírozás

vagt részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.
Az államháztarláson kívüli fonás átadásáramegállapodást
kell kötni.

A

me gállapodásnak tartalmaznia kel\:

a) a megállaPodó felek megnevezésé!címéta
képviseletében eljráró személy nevét,
b) a forrás nyujtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhaszrrálás ának céIját,
e) a forrás felhasználásának feliételeit, hatráridejét
f) a pénzűgyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) azelszámolás, beszámolás módját, idejét,
i) a nem cél szerinti felhasmálás esetén a visszatédtési
kötelezettséget, a visszatédtés
időpontját, időtartamát és feltételeit,

j)
(3)

a megállaPodásban vál\altkötelezettségek nem
teljesítésénekkövetkezményeit.

Az ÖnkormránYzat

a megállapodástól

eláll, ha a trámogatott valótlan adatot szolgáltatott.

Az államháztaftáson kívüli fonás átadása9s9tén a pénzeszkö zt átvevő
az átadott pénzeszkőzt a
megjlatározott célra kötele§ fordítani és annak reurasáausáról
köteles elszímolni.

5,§ (1)

(2)

A

PénnigYi elszámolás

a

trámogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről

szabálYszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel
történik.
(3) A határidÖben tÖrténő Pénnlgyi elszrámolási kötelezettség

elmulasztása esetén az átvevő
pénzeszkÖz teljes Össze,gét a mindenkor érvényes,
a forrás átvételétkövető naptól
szémitottjegYbanki alaPkamat mértékénekkétszeresével növelt
összegben a árg7révet követő
évben, legkésőbb atárgyévetkövető év február t5, napjáig
visszafizetni.
kÖteles

a

A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az áfievő köteles a nem
rendeltetésszerűen felhaszrált összeget a mindenkor érvényes,
a felhasnlálásra nyitva álló
hatráridőt követő naptól szétmított
legybanki alapkamat mértékénekkétszeresével növelt
Összegben atárgyévet kÖvető évben, de legkésőbb atárgy
évet követő év február 15. napjáig
visszafizetni.
(4)

Az átvevő kÖteles a trámogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosíását
kezdeménYezni, ha a száméra biztosított pénzeszkon egészbenvagy részben nem kivánja
felhasználni, Ebben az esetben a fel nem naűattámogatáJösszegét
a iiegállapodás módosítását
kÖvető 15 naPon belül, de legkésőbb a felhaszrrálásri előírt tratáiooig
iot"ré, kamatmentesen
visszafizetni.
(5)

6, § AmennYiben a KépviselŐ-testület
§ í?) bekezdés b) pontja szerinti pályánatotír ki, a 3-5.§ban me ghat ár ozott szab ály okat me"2.
gfe le lően alkalrnazn i'ke l l.
7. § Áilamh áztartásonkívüli fonás átvételéről a képviselő-testiilet dönt.

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon léphaályba.
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(Uar"n"gy,(}Orser
alpolgárri'ester

A kihirdetés napja: 2014, február
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TakácsLászlónd)
Jegyzo

Előzetes hatásvizsgálat
a

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
töruény 17.§ (1) bekezdése atapján

Arendelet'tewezetcíme: Monostorapáti község önkormányzata

Képviselő-testtilete

3l20l4- (II 15 ) önkormrányzati renáelete az állu^hánurtáron
kívüli forrás átvételéreés átadásárarronuttoro ,
zabályoklől.

Társadalmi-gazdasági hatása:

Az államhaztartáson kívülről érkező és átadásra kerülő források
pontos szabályszerű nyomon
követése, a közpénzek célnak megfelelő elszámolása
biáosított.
Költségvetési hatása:

Az

allamhántartáson kÍ\riili forrás átadásrának fedezetét
és az átvett pénzeszközt a mindenkori
költségvetési rendelet tartalmazza.

Környezeti, egészségikövetkezményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Eryéb hatása:

nincs

A rendeleú megalkotásának szükségessége:
A Magyarország helyi Önkormányzaturól szóló 20tl. évi cl,xxxlx
törvényben foglaltak
bekrtása, j ogszabályv
áltozásokkövetése.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várhatő következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés
valósulna meg, felügyeleti szerv törvényességi észrevételét
vonná magaután.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs

- szewezeti: nincs

- targyi: nincs
-

pénzügyi: nincs

Monostorap áti, 20I 4.j anuár 28.

ftá,ffi,
jegyző

Indokolás
A

Magyarorczág helyi önkormányzatairól szóló 20lt. évi CL)O(X[X törvény 4l.§ (9)
bekezdése,/, helyi önlrtlrmányzat hlpviselő+estülete az áIlamháztartáson kívüli
forrás
ánételére és átaüsára vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.", kötelező

rendeletalkotást tesz sztikségess é a témában.

1.A rendeletben szabályozásra került a rendelet hatálya, mely kiterjed minden olyan
állaínhááartáson kívüli fonás átvételére és átadására, melyet más tlnkorm ányzati rendólet
nem szabályoz. Nem terjed ki tehát pld. a segélyekre, a felsőfokú ösztöndíj pályázatra, a
lakásépítéshelyi támogatására, stb.
2. A 2.§-7.§-ig az államháztartáson kívüli fonás átvételének és átadásának konkrét szabályai
kerültek beépítésre,miszerint
- minek a terhére állapithatő meg a támogatás,
- kik részesülhetnek a ámogatásban,
- mit kell csatolni a üámogatás irránit kérelemhez,
- ki és mikor dönt a kérelmek elbírálásában,
- mit kell tarta|mani a támogatásról szóló döntésnek,
- a megállapoűs megkötése és annak tartalma,
- elszámolás kötelezettség elmulasáása,
- pénzeszköz nem rendeltetéss zerű felhasználása,
- megállapodás módosításának lehetősége.

3. 8. §: a rendelet hatáúyba lépése.

