kapolcs község Önkormányzata képviselő-testiiletének
312014. (II.15.)

önkormányzatí rendelete

az államháztartáson kívÜli forrás átvételéreés átadására vonatko
ző szabályokrót

kapolcs község Önkormány zata képviselő-testületének
312014. (II.15.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívÜli forrás átvéte|éreés átadására vonatkoző szabá|yokról

KaPolcs kÖzség Önkormányzata KépviselŐ-testiilete a Magyarországhelyi önkormányz atairől sző!ó
20Il. évi CLXXXX. törvény 42.§ (9) bekezdésében kapott Éhaáliazásátapján, az Alaptörvény 32.
cik{r (1) bekezdés a) pontjában meglatátozott feladatkörében eljrárva a kovetkezőket
rendeli el:

l.§ (l) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az állarrthánartás körébe nem
tartozó jogi személYekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szerve zetekre, akik
részéreaz
onkormány zat pénzeszközt

(2)

A

ad, át,

vagy akitól pénze szközt vesz át.

rendelet hatá.lV! nem terjed

ki

azon természetes személyeknek jutüatott pénzeszköz

átadásokra, támogatásokra, melyeket az önkormányzat

szabályozott.

2.§

(l) Az

ÖnkormánYzat képviselŐ-testiilete

előirányzatai terhére nyujthat trámogatást.
(2) T ámo gaásban

ré sze

sülhet

a

ezen trámogátásokrói szóló rendeleteiben

tárgyévi költségvetési rendeletében meghaüározott

:

a) akinek

javétra az Önkormányzat tárryévi költségvetési rendeletének előirányzatában
támogatás kerül megállapításra,

b) aki a képviselŐ-testi,ilet által klirt pátyá[jati felhívásra a pályánati kiírásnak megfelelő
pályáaatotnyújt be,

c) aki az önkormrányzathoztámogatás

iránti kérelmet nyujt be.

3.§ (1) Atámogatás irránti kérelemhez csatolni kell a következö

mellékleteket:

sző!ő 2007 . évicl.xxxl. törvény
alapján kiállított összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint közzétételikérelmet;
a) a kÖzpénzekből nyújtott támogatások átláthatőságáről

b) nYilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon tul meg nem fizetett kö^artozása,

c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem áll csőd,- felszámolásivagy végelszámolási
eljárás alatt,

(2)

A

táLmogatás irránti kérelmet a képviselő-testiilet

birálja el legkésőbb a kérelem benyujását

kÖvető tervezett testiileti ülésen, kivéve, ha a kérelem megérkezése és a testtileti ülés id-őpontja
között 8 napnál kevesebb idő van, ez esetben a kérelem elbírálásrának haárideje a kéielem
beérkezésétkövető második tervezetttestiileti ülés.
(3)

A támogatásra vonatkozó döntésnek árta\mazniakell
a) üámogatott nevét,

b) a üámogatás összegét,
c) a trámogatás célját,
d) a kifizetés módját.
(4)

A támogatás kifizetése történhet:
a) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás,vagy beszámolást követő utófinanszírozás
formájában;
b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.

4.§

(l) Az
(2)

államhááartáson kívüli forrás átadásáramegállapodást

kell kötni.

A megállapodásnak tartalmazrria kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, cimét, a képviseletében eljáró személy nevét,
b) a forrás nyujtásáról 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) az elszámolás, beszárnolás módját, idejét,
i) a nem cél szerinti felhaszrálás esetén avisszatértlrsi kötelezettséget, a visszatérítés
időpontj át, időtartamát é s fe ltéte leit
1; a_megatiapodásban vállalt kötele;ettségek nem teljesítésénekkövetkezményeit.

Az önkormányzat a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgálátott.
5.§ (1) Az államháztartáson kívüli fonás átadása esetén a pénzeszközt áNevő az átadott pénzeszközt a
(3)

meglatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról

(2)

A

pénzngyi elszámolás

a

köteles elszámolni.

támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről

szabályszenÍen kiállított szrámviteli bizonylattalés számlaösszesítövel

történik.

(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő
kÖteles a pénzeszkőz teljes összegét a mindenkor érvényes,a forrás átvételét követő naptól
szrámított jerybanki alapkamat mértékénekkétszeresével növelt összegben a árgyévet kovetö
évben, legkésőbb atárglrévet követő év februrár 15. napjáig visszafizetni.

(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem
rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes,a felhasználásra nyitva álló
határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékénekkétszeresével növelt
Összegben a tárgyévet követő évben, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 15. napjáig

visszafizetni.

(5) Az átvevő köteles a támogatőnak bejelenteni és a tálmogatási szerződés módosíását
kezdeményeni, ha a szátmára biztosított pénzeszközt egészben vagst részben nem kívánja

felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használttámogatás összegét a megállapodás módosítását
követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles kamatmentesen
visszafizetni.
6. § Amennyiben a Képviselő-testiilet a2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályáuatotír ki, a 3_5.§ban me ghat ár ozott szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
7. § Államháztartásonkívüli forrás átvételéről a Képviselő-testiilet dönt.

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követö
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A kihirdetés napja: 2014. februát 15.

napon lép haályba.
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Előzetes hatásvizsgálat
a

A rendelet

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

címe:

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 3l20I4.
([.15.) önkormányzati rendelete az áIlanÁáztartáson kívüli
forrás átvételére és átadásara vonatkozó szabályokról.

Társadalmi-gazdasági hatása

:

Az állanÁaztartáson kívülről

érkező és átadásra kerülő források pontos szabályszerű nyomon
követése, a kőzpénzek célnak megfelelő elszámolása bizto sított.

Költségvetési hatása:

Az

ál|aínhaztartáson kí\,iili forrás átadásanak fedezetét és az átvettpétueszközt a mindenkori
költsé gveté s i rendelet tartalmazza.

Környezeti, egészségikövetkezményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Eryéb hatása:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A

Magyarország helyi önkormányzatairől
betartása, j o gszabályváltozások követése.

A rendelet megalkotása elmaradása

szőlő 2011. évi CL)OCflX törvényben foglaltak

esetén várható következmények:

A

rendelet megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés
valósulna meg, felügyeleti szerv törvényességi észrevételétvonná maga után.

A rendelet alkalmazásához szükséges

feltételek:

- személyi: nincs

szervezeti: nincs
tárgyi: nincs
pénzügyi: nincs

Kapolcs ,2014. janufu 27.
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jegyző
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Indokolás
A

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20II. évi CL)O(XIX törvény 41.§ (9)
bekezdése ,l helyi önkormányzat kepviselő+estülete az államháztartáson kivuli
íbr;á
Ónételére és átadására vonatkozó rendelkezéselret rendeletben szabályozza.", k<itelező
rendeletalkotást tesz sziikségessé a témában.

1.A rendeletben szabályozásra került a rendelet hatílya, mely kiterjed minden olyan
éűalaúázlaításonkívüli forrás átvételére és átadástíra, melyet más önkorményzati rendólet
nem szabályoz. Nem terjed ki tehát pld. a segélyekre, a felsőfokú ösztöndíj pályazatra, a
lakásépítéshelyi támogatásrár4 stb.
2.

A

2.§-7.§-ig az államhánaráson kívüli fonás átvételének és átadásrának konkrét szabályai

kerültek beépítésre,miszerint
- minek a terhére állapítható meg a támogatás,

- kik részesülhetnek a üámogaüásban,
- mit kell csatolni atámogaás irránit kérelemhez,
- ki és mikor dönt a kérelmek elbínílásában,
- mit kell tartalmazni a támogatásról szóló döntésnek,
- a megállapodás megkötése és annak tarálma,
- elszámolás kötelezettség elmulasztása,
- pénzeszkö z nem rendeltetésszerii felhasználása,

- megállapodás módosításának lehetősége.

3. 8. §: a rendelet haályba lépése.

