
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő–testületének 
19/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 
 
 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 
következő rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed a természetes személyekre, az államháztartás körébe nem 
tartozó jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, akik részére Jobbágyi 
Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) forrást ad át, vagy akitől 
forrást vesz át. 
 
 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai 
 

2. §  
 

(1) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletében jóváhagyott „Civil szervezetek 
támogatása” költségvetési előirányzat terhére céljelleggel támogatást nyújthat. 

(2) Támogatásban az részesülhet, aki az Önkormányzathoz írásban kérelmet nyújt be.  
(3) A támogatás mértékéről az képviselő-testület határozattal dönt, a költségvetési 

előirányzat mértékéig. A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a 
támogatott nevét, a támogatás összegét és célját. 

(4) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy 
a beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy 
összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítményarányosan történhet. 

(5) A támogatás kifizetése csak a támogatásban részesülő bankszámlájára történő 
átutalással teljesíthető. 

(6) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját 
forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a 
támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét 
igazolnia kell. 

 
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 és határidejét. 

(2) A támogatási szerződést a képviselő-testület döntése alapján a polgármester írja alá. 
(3) A támogatási szerződés módosításáról a támogatott írásbeli kérelme alapján a 

képviselő-testület dönt. 



(4) Nem fizethető ki a támogatás, illetve 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, 
b) lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a 

köztartozás megfizetéséig, 
c) csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alá kerül. 

(5) A támogatott bejelentési kötelezettséggel rendelkezik a 3. § (4) b) - c) pontjainak 
fennállása esetén. 
 

4. § 
 

(1) A támogatott a támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt 
célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként nem adhatja tovább. 

(2) A támogatott köteles a támogatást hatékonyan, költségtakarékosan és közösségi 
célok megvalósításához felhasználni. 

(3) A támogatásból kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű kifizetést 
teljesíteni, amennyiben erről a támogatási szerződés kifejezetten rendelkezik. 

(4) A támogatási szerződés és e rendelet támogatott által történő megszegése esetén a 
képviselő-testület a támogatottat két évre kizárhatja a támogatási lehetőségekből. 

 
5. § 

 
(1) A támogatottnak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben 

meghatározott időpontig írásban, elszámolást kell benyújtani az Önkormányzathoz. 
(2) A támogatott különösen indokolt esetben, egy alkalommal kérheti az elszámolási 

határidő meghosszabbítását. A határidő meghosszabbítása iránti kérelmet írásban 
kell benyújtani, legkésőbb az elszámolási határidő lejártáig. A határidő 
meghosszabbításáról a polgármester dönt. 

(3) Az elutasított, vagy részben elutasított elszámolásról hozott határozatnak 
tartalmaznia kell a támogatott felszólítását az el nem fogadott összeg 
visszafizetésére. 

 
Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai 

 
6. §  

 
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartáson kívülről származó 

támogatásokat a célnak megfelelően, az önkormányzat költségvetési főszámlája alatt 
nyitott elkülönített számlán kell nyilvántartani, kezelni. 

(2) Az államháztartáson kívülről érkezett támogatásokról, annak felhasználásáról az 
éves beszámolóval egyidejűleg a Képviselő–testületet tájékoztatni kell. 

 
7. §  

 
(1) Az államháztartáson kívüli forrás – az alapítványi forrást kivéve - önkormányzat 

részére történő átvételéről a polgármester dönt: 
a) amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban 

rögzítésre kerül és az nem jelent az önkormányzat számra többlet pénzügyi 
kötelezettségvállalást, vagy 



b) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi 
kötelezettségvállalást nem jelent. 

(2) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről, 
amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi 
kötelezettségvállalást jelent: 
a) 1.000 ezer Ft többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatárig – az 

alapítványi forrást kivéve - a polgármester, 
b) 1.000 ezer Ft többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatár felett és az 

alapítványi forrás átvételéről a Képviselő-testület dönt. 
 

8. § 
 

(1) Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről az 
intézményvezető dönt 
a) amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban vagy 

szerződésben rögzítésre került és az nem igényel önkormányzati 
többlettámogatást, 

b) amennyiben annak átvétele az intézmény számára nem indokol többlet pénzügyi 
támogatást. 

(2) Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről, 
amennyiben annak átvétele a költségvetési szerv számára többlet pénzügyi 
kötelezettségvállalást jelent: 
a) 500 ezer Ft többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatárig az 

intézményvezető, 
b) 500 ezer Ft többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatár felett a Képviselő-

testület dönt. 
 

9.§ 
 

A továbbutalandó, államháztartáson kívülről származó támogatások átvételéről a 
Képviselő-testület dönt.  

 
10. §  

 
(1) Az államháztartáson kívülről származó támogatás támogatói okiratának illetve 
annak hiányában az átvételre jogosult határozatának minimális tartalma: 

a) önkormányzat neve, címe, adószáma  
b) támogató neve, címe, adószáma 
c) a támogató képviselőjének neve, beosztása, elérhetősége (telefon, fax, e-mail 

cím) 
d) támogatott tevékenység, program, rendezvény, cél meghatározása, 
e) támogatás összege és felhasználásának módja, 
f) utalás a támogatás továbbutalására, 
g) rendezvényre igényelt, vagy kapott egyéb források megjelölése, 
h) tájékoztatási kötelezettség 
i) a támogató részéről a képviselő aláírása, keltezéssel,  
j) a támogatott részéről a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása, keltezéssel, 
k) a támogatott részéről a kötelezettségvállaló aláírása, keltezéssel, bélyegző 

lenyomattal. 
 



11. §  
 

Támogató okirat hiányában a támogatás átvételéről dönteni jogosult határozza meg a 
támogatás célját, a felhasználás rendjét. 
 

A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása 
 

12. §  
 

(1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a 
támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. 
cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 
1998/2006/EK bizottsági rendelet). 

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett 
írásban nyilatkozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában 
meghatározott feltételnek megfelel. 

(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a 
támogatást nyújtó teljesíti. 

(4) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 
1. cikkében meghatározott célokra. 

(5) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem 
halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása 
meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott 
támogatási intenzitást.  
 

Záró rendelkezések 
 

13. §  
 

(1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
(3) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a 

képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott, és az 
államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesüléséről. 

 
 
 
 Farkas Attila Dr. Tóth Renáta 
 polgármester jegyző 


