
Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
15/2013. (IX. 09.) onkormanyzati rendelete

az allamhaztartason kiviili forrasok atadasarol es atvetelerol

Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011.evi
CLXXXIX. tOrveny 41. § (9) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az AlaptOrveny 32. cikk (1)
bekezdes a) es t) pontjaban rogzitett feladatkoreben eljarva, a Penziigyi es Vagyongazdalkodasi
Bizottsag velemenyenek kikeresevel a kovetkezoket rendeli el:

A rendelet hatalya kiterjed az Onkormanyzatra es koltsegvetesi szerveire, az Onkormanyzat altaI
tamogatasban reszesitett es a tamogatast nyujt6 maganszemelyekre, jogi szemelyekre es jogi
szemelyiseggel nem rendelkezo szervezetekre.

I.
ALLAMHAzTARTAsON KivULI FORRAsOK ATADAsA

2.§

(1) Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-tesrulete a koltsegvetes sajat beveteleinek
terhere, palyazat alapjan allamhaztartason kiviili tamogatast nyujthat. A tamogatas nyujtas nem
veszelyeztetheti az onkormanyzat kotelezo feladatellatasat.

(2) A tamogatasr61 tamogatasi szerzodest kell kotni, mely tartalmazza legalabb a tamogatott nevet
azonosit6 adatait, a tamogatas celjat es osszeget, a tamogatas foly6sitasanak rendjet, a
tamogatassal val6 elszamolasi m6djat es hataridejet.

(3) Nem nyujthat6 tamogatas annak, aki a korabban kapott tamogatassal hataridore nem szamolt el,
vagy nem a celnak megfeleloen hasznalta fel a tamogatast.

(1) A tamogatasi igenyre vonatkoz6 palyazatoknak legalabb az alabbiakat kell tartalmaznia:
a) tamogatast igenylo neve, lakcime/szekhelye, ad6azonosit6 jele/ad6szama,
b) tamogatasi igeny osszegszerii megjelOIese,
c) tamogatas celja,
d) tamogatast igenylo nyilatkozata az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. tOrveny 50.

§-aban eloirt kovetelmenyeknek val6 megfeleIesrol.

(2) A palyazatok dontesre val6 elokeszitesenek feladatait a Saj6szentpeteri Polgarmesteri Hivatal
Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Osztalya latja el.

(3) A Kepviselo-testiilet a benyujtott, hianytalan palyazatokr61, azok befogadasat koveto soros
iilesen hoz dontest.

(4) A Kepviselo-tesrulet dontese tartalmazza a tamogatott nevet, azonosit6 adatait, a tamogatas
celjat es osszeget, a tamogatas foly6sitasanak iitemezeset, az elszamolas m6djat, hataridejet.

(5) A Kepviselo-tesrulet tamogat6 dontese alapjan a tamogatasi szerzodes alairasara a
polgarmester jogosult.



II.
ALLAMHAzT ARTAsON KivULI FoRRAsOK ATVETELE

4.§

Az bnkormanyzat es koltsegvetesi szervei kotelezo es onkent vallalt feladatai ellatasahoz
allamhaztartason kivuli forrasokat vehetnek at.

(1) A felhasznalasi kotOttseg vagy elszamolasi kotelezettseg mellett felajanlott allamhaztartason
kivuli tamogatasok, illetve alapitvanyi forrasok elfogadasar61 a tamogatasi feltetelek es a
tamogatasi szerzodes tervezet ismereteben a Kepviselo-testlilet hoz dontest.

(2) Az onkormanyzat koltsegvetesi szervei reszere torteno tamogatasi felajanlasok eseteben a
koltsegvetesi szerv vezetoje a KepviselO-tesruletet tajekoztatja a tamogatas osszegerol, a
tamogatas celjar61, az elszamolasi kotelezettsegekrol es a tamogatasi felajanlas egyeb
lenyeges korulmenyeirol.

(3) Az onkormanyzat szamara torteno felajanlasok eseteben a dontes elokeszitest a Polgarmesteri
Hivatal vegzi.

(1) A felhasznalasi kotottseg es elszamolasi kotelezettseg nelklil felajanlott, allamhaztartason
kivlili tamogatasok elfogadasar61 az onkormanyzatra vonatkoz6an a Polgarmester, a
koltsegvetesi szervek eseteben a koltsegvetesi szerv vezetoje hoz dontest.

(2) Az allamhaztartason kivulrol atvett forrasokr61 a dontest hoz6 a Kepviselo-testuletet
tajekoztatja.

III.
ZARO RENDELKEZESEK

7.§

(2) Hataly<it veszti az onkormanyzat altaI nyujtott tamogatasok rendjerol sz616 1/2009.(1.26.)
onkormanyzati rendelet.

Dr. Farag6 Peter
polgarmester

Dr. Marton Kinga jegyzo
tavolIeteben:
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aljegyzo



Rendelet-tervezet cime: I Saj6szentpeter Varosi 6nkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ... /2013. 0 onkormanyzati rendelete az
aIlamhaztartason kivtili fomisok atadasar61 es atveteleroI

Rendelet-tervezet valamennyi jelentos hatasa, kiilonosen: A rendeletben a tamogatasok ny{Ijtasa Kepviselo-tesruleti hataskorben van, a tamogatasok
elfogadasara vonatkoz6 hataskormegosztasra kertilt a Kepviselo-tesrulet, a poIgarmester es a koltsegvetesi szervek vezet6i kozott.
Tarsadalmi hatas: Gazdasagi, kOltsegvetesi Kornyezeti Egeszsegi kovetkezmenyei: Adminisztrativ terheket

hatas: kovetkezmenyei: befolyasol6 hatasai:
az allamhaztartason kivlili a tamogatasi dontesek ninesenek ninesenek szamottev6 hatasa a
tamogatasi igenyekr61 meghozatalara a tamogatasi dontesek
palyazat alapjan a Kepvisel6- koltsegvetesre val6 hatasuk varhat6an csekely szama
testlilet dont figyelembe vetelevel miatt nines

kertilhet sor.
A rendelet megalkotasa sziikseges, mert a Motv. el6irta a rendelet alkotasat a rendelet targyaban
A rendelet megalkotasanak elmaradasa eseten varhat6 kovetl{ezmenyek: az onkormanyzatnak nines megfelel6 szabalyozasa a targykorben
A rendelet alkalmazasahoz sziikseges feltetelek:

Szemelyi: Szervezeti Targyi: Penzligyi:

rendelkezesre all rendelkezesre all rendelkezesre all rendelkezesre all



Magyarorszag helyi onkorm{myzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 2013. junius 22. napjat61
hataIyos m6dositasa etelmeben az onkofln<inyzatoknak rendeletben kell szabalyozniuk az
allamhaztartason kiviili fOITasokatadasat es atvetelet.

A rendelet hatalyat indokolt kiterjeszteni az tamogatas felajanl6k es a tamogatasban reszesiilak
varhat6 teljes korere.

Az allamhaztartason kiviilre nyujtott fOITasokkalkapcsolatos altalanos rendelkezesek, melyek alapjan
tamogatasi dontest csak a Kepvisela-testiilet hozhat.

A tamogatasi eljaras reszletes szabalyai szerint tamogatas csak palyazat alapjan, egyedi dontesi
eljarasban, elszamolasi kotelezettseg mellett nyujthat6.

Az elszamolasi vagy felhasznalasi kotelezettseg mellett, illetve az alapitvanyokt61 val6 fOITasatvetel
esetere a Kepvisel6-testiilet hatask6ret irja ela.

A szabadon, elszamolasi kotelezettseg nelkiil atvett fOITasokeset6ben a polgarmester vagy az erintett
intezmeny vezet6je a Kepvisel6-testiilet ut6lagos tajekoztatasaval hozhat d6ntest.


