Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12./2014.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
Arnót Községi Önkormányzat 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.A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi
személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre (továbbiakban: támogatott), akik részére Arnót
Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) forrást ad át, vagy akitől forrást vesz át.
2.Az államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai
2. §
1. Az önkormányzat a költségvetési rendeletében jóváhagyott költségvetési előirányzat terhére
céljelleggel támogatást nyújthat.
2. Támogatásban az részesülhet, aki az önkormányzathoz írásban kérelmet nyújt be.
3. A támogatás összegéről a képviselő-testület határozattal dönt a költségvetési előirányzat
mértékéig.
4. A támogatás folyósítása utólagos elszámolás mellett, pénzforgalmi számlára történik.
3. §
1. Az önkormányzat a támogatottal írásban támogatási szerződést köt, melynek tartalmaznia
kell a támogatott nevét, a támogatás célját, összegét, a teljesítés módját, és az elszámolás
módját, határidejét (tárgyévet követő év január 31-ig) és a megállapodásban vállalt
kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
2. A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott
részére történő átutalás időpontjáról a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell
visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás
felhasználásáról.
3. A támogatási szerződést a képviselő-testület döntése alapján a polgármester írja alá.
4. A támogatási szerződés módosításáról a támogatott írásbeli kérelme alapján a képviselőtestület dönt.
5. A megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a támogatott a korábbi támogatási
szerződéssel összefüggésben benyújtott elszámolása még nem került elfogadásra, vagy
elszámolási, visszafizetési késedelemben van.

4. §
1. A támogatott a támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra
fordíthatja és más szervezet részére támogatásként nem adhatja tovább.
2. A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően lehet
teljesíteni.
3. A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell
fizetnie.
4. A nyújtott támogatás jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a megállapodásban
foglalt határidőig elszámolni, a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokkal a
rendelet 1. mellékleteként csatolt nyomtatvány felhasználásával.
5. A támogatás céljának megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen
ellenőrizni.
3.Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
5.§
1. Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat és költségvetési szervei részére történő
átvételéről a képviselő-testület dönt.
2. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
3. Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartáson kívülről származó
támogatásokat a célnak megfelelően köteles felhasználni.
4.Záró rendelkezések
6.§
1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
Kelt: Arnót, 2014. augusztus 14.

Dr. Üveges István
polgármester

Bodnár Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Arnót, 2014. augusztus 15.
Bodnár Katalin
jegyző

1. melléklet az 12./2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelethez
ELSZÁMOLÓ LAP
Arnót Község Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról
Támogatást nyújtó megnevezése:
Arnót Község Önkormányzata
Támogatást igénybe vevő
neve, címe: …………………………………………….……..…………………………………
képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...…………………
A támogatásról rendelkező határozat száma: ……………….……………………………….….
A támogatás célja: ………………………………………………………………………………
Mellékletek száma: …………….………….
SorA bizonylat

szá
m

kiállítója

A kifizetés

kelt szám jogcím
e
a
e összege
Összesen:

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli
jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban /
szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt
tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük / szerepeltettük.
…………………………………., 20 … év ………………….. hó ……. nap
ph.
……………………………………………
a Támogatott cégszerű aláírása
Záradék:
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: …………………………………………
A pénzügyi beszámolót

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL.

……………………………….
polgármester

