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Rimóc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2013. (IX.03.) önkormányzati rendelete 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról  

 

Rimóc Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. A rendelet hatálya 

1.§. 

 

A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó 

jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2.§. 

 

A rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az 

államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz. 

 

3. Az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok 

3. §. 

 

(1)Rimóc Község Önkormányzata  ( a továbbiakban: önkormányzat ) költségvetési  

    rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatai terhére, az ott meghatározott       

    feltételekkel, céljellegű támogatás adható. 

(2) Támogatásban az részesülhet 

      a.) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési előirányzatában címzetten 

           támogatást állapít meg, vagy 

      b.) aki Rimóc Község Önkormányzata polgármesteréhez ( továbbiakban: polgármester )   

           írásos kérelmet nyújt be. 

(3) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akivel szemben a hatályos vonatkozó    

     jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltétel bármelyike fennáll. 

(4) A képviselő-testület – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik 

      a.) az önkormányzat költségvetési rendeletében megállapított előirányzat mértékéig – az 

           ott meghatározott feltételekkel – dönt az előirányzat támogatási célú felhasználásáról 

      b.) az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mértékig – az ott  

          meghatározott feltételekkel – az általános tartalék terhére támogatást nyújthat. 

      c.) dönt az alapítványi forrás átadásáról. 

 

4.§. 

 

( 1 ) A támogatással kapcsolatos feladatokat a közös önkormányzati hivatal ( továbbiakban:  

          hivatal )  látja el. 

 

(2) A támogatási szerződést a polgármester írja alá. 
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      a.) a 3. §. (2) bekezdés a.) pontja szerinti esetben a költségvetési rendelet hatálybalépését  

            vagy  

      b.) a 3. §. (2) bekezdés b.) pontja szerinti esetben a kérelem elbírálására hatáskörrel  

          rendelkező szerv döntését  

     követő 30 napon belül. 

(3) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő valamennyi  

     - jelen rendelet mellékletét képező – nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot a (2)   

      bekezdésben meghatározott határidőn belül a hivatalhoz benyújtson. 

(4) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltak szerint történik a hivatal  

      közreműködésével. 

(5) Amennyiben az elszámolás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg, 

     vagy valószínűsíthető, a hivatal köteles azt a helyszínen ellenőrizni és bizonyított  

     eltérésnél a támogatás visszafizetéséről intézkedni. 

 

5.§. 

 

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján kötelezettséget vállalni írásban  

lehet. Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatással összefüggő  

kötelezettségvállalás alapdokumentuma a jelenszerződés mellékleteként előkészített    

szerződés. 

 

4. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai 

 

6.§. 

 

(1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi 

forrás kivételével -  egy millió forint alatt a polgármester, ezen összeg  felett a képviselő-

testület dönt. 

 

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.  

 

5. Záró rendelkezések 

 

7. §. 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

Rimóc, 2013. augusztus 29. 

 

 

 

                     Beszkid Andor      dr. Verbói Mária 

  Polgármester                                                             jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2013. szeptember 3. 

      Dr. Verbói Mária jegyző 


