Kisdorog Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2013.(XII.18.) sz. rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokról
Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 41. § (9) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában: államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az
államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz.
(2) Államháztartáson kívüli forrás átadása pályázati eljárásban, vagy pályázati rendszeren
kívül, egyedi döntés alapján nyújtott önkormányzati támogatás.
2. A támogatás forrása
2. §
Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében határozza meg azon költségvetési előirányzatait,
amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható.
3. Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának szabályai
3. §
(1) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt kérelemre
történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a város érdekében végzett
tevékenység támogatására kell törekedni.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak
maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be,
és valamennyi szükséges mellékletet csatolja.
(3) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a pályázati feltételeket tartalmazó útmutatót
b) a pályázók körét
c) a támogatandó célokat
d) elszámolható költségtípusokat
e) pályázati adatlapot.

4.§
A támogatás vonatkozásában döntéshozó a képviselő-testület.
4. A támogatási szerződés megkötése
5. §
(1) Támogatás juttatása esetén a jelen rendelet mellékletét képező támogatási szerződést kell
kötni a támogatottal.
(2) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.
(3) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő a döntéshez
szükséges, előírt nyilatkozatokat, igazolásokat és dokumentumokat benyújtsa.
(4) A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatással történő elszámolás módját.
(5) Amennyiben az elszámolás, vagy az utólagos ellenőrzés során a támogatási céltól eltérő
felhasználás megállapítást nyer, a támogatott a támogatás visszafizetésére kötelezhető.
(6) A támogatások támogatási célnak megfelelő felhasználását a Bonyhádi Közös
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési egysége jogosult ellenőrizni.
(7) Nem nyújtható támogatás, ha a támogatást igénylő a vele kötött korábbi támogatási
szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget.
5. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
6. §
(1) Működés vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről:
a) 2 millió forint érték alatt a polgármester,
b) 2 millió forint feletti érték esetén a képviselő-testület dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele esetén annak felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
6. Közpénzből nyújtott pénzeszközök átláthatósága
7. §
(1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu
honlapon kell eleget tenni.

(2) Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az a pályázó, kérelmező,
akivel szemben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró
feltételek bármelyike is fennáll.
7. Záró rendelkezések
8. §
E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

Klein Mihály
polgármester

Kovács Péter
c. főjegyző

Kihirdetve: Kisdorog, 2013. december 18.

Kovács Péter
c.főjegyző

Melléklet a…/2013.(...) sz. rendelethez
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Kisdorog Község Önkormányzata (7159 Kisdorog, Kossuth u. 187.
képviseli: Klein Mihály polgármester), továbbiakban, mint Támogató, másrészről
.......................egyesület neve, címe .; képviseli: .................), mint Támogatott között a 20...évi
támogatásáról.
1. A Támogató Kisdorog Község Önkormányzati Képviselő-testületének ../20... (......) Képviselőtestületi határozat alapján a Támogatott részére ......,- Ft, azaz ................... forint célzott támogatást
nyújt a 2014. évben a szervezet működéséhez.
2. A Támogató a támogatást 20........ hó ..-ig a Támogatott bankszámlájára átutalja.
3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról írásos szakmai és – a számlamásolatok csatolásával pénzügyi beszámolót készít, melyet Kisdorog Község Önkormányzatának címezve 20... január 31-ig
benyújt. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni jelen támogatási szerződés számát, illetve „A számla
összegéből …… forint kizárólag a …….. sz. támogatás elszámolásához került felhasználásra.”
feliratot. A támogatási összeg kizárólag a szervezet tevékenységével, működésével kapcsolatban
felmerülő költségek fedezetéül használható fel.
4. A hivatal szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, amely köteles azt 5 napon
belül a 3. pont szerint benyújtani.
5. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, a
Támogatott köteles a támogatás teljes összegét legkésőbb 20... március 31-ig az önkormányzat
számlájára visszautalni. Ebben az esetben a szervezet a következő egy évben nem részesülhet
önkormányzati támogatásban.
6. A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Bonyhádi Közös
Önkormányzati Hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.
7. A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Ptk. vonatkozó rendelkezései
tartalmazzák
Kelt: Kisdorog, 20...
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