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Képviselő-testülete
16/2013.(XII.16.)
önkormányzati rendelet
Az államháztartáson kívüli forrás átadásról és átvételéről
Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 41.§.(9) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva a
következő rendeletet alkotja..
1.A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő végleges
pénzeszközátadásra (továbbiakban: költségvetési támogatás) és az államháztartáson kívülről
származó pénzeszköz visszafizetés nélküli átvételére.
(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, valamint az államháztartás körébe nem
tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban:
szervezetek) terjed ki.
(3) Nem terjed ki a rendelet a természetes személyeknek pénzben vagy természetben nyújtott
szociálpolitikai juttatásokra.
2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok
2.§
Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározza az államháztartáson kívülre
adható költségvetési előirányzatot.
3.§
(1) Költségvetési támogatásban az a szervezet részesülhet, amelyet a bíróság nyilvántartásba vett és
ténylegesen tevékenységet folytat, éves beszámolóját az arra jogosult szerv elfogadta, nincsen sem
az állami,sem a helyi adóhatósággal szemben adótartozása és az önkormányzattól kapott korábbi
támogatásokkal határidőre,hitelesített bizonylatokkal elszámolt.
(2) A költségvetési támogatás sem részben, sem egészben nem adható tovább.
(3) A költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok előkészítését az önkormányzat hivatala
végzi.
(4) A költségvetési támogatás megállapításáról a Képviselő-testület dönt.
4.§
(1) A költségvetési támogatásról minden esetben támogatási megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási megállapodás tartalmazza a támogatás célját, összegét, a forrás átutalásának
határidejét,a támogatás elszámolásának módját,határidejét,valamint a támogatás nem megfelelő
felhasználásának jogkövetkezményét.
(3) A támogatási megállapodás módosítása engedélyezéséről az elszámolási határidő lejárta előtt
írásbeli kérelem alapján a polgármester dönt.

3. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
5.§
(1) Működési vagy felhalmozási célú végleges államháztartáson kívüli forrás átvételéről-az
alapítványi forrás kivételével –
a.) 100.000 Ft érték alatt a Polgármester
b.) 100.000 Ft érték felett a Képviselő-testület dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről megállapodást kell kötni.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester
a képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatja.

4. Záró rendelkezések
6.§
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően megítélt, vagy kapott költségvetési támogatásokra kell alkalmazni.

Szerna Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetésre került.
Serényfalva, 2013. december 16.

Schlögl Zoltánné
jegyző

Schlögl Zoltánné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendeletek módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a
következők:
1. Társadalmi hatások
A Tervezet társadalmi hatásai nem mutatható ki

2. Gazdasági, költségvetési hatások
nincs
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Egészségi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem mutathatóak ki.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotását törvény írja elő
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
Nincs ilyen feltétel

SERÉNYFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Előterjesztés

Serényfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.december 13. napján tartandó ülésére.
Tárgy: Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalására.

Tisztelt Képviselő Testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 2013.évi módosítása
értelmében az önkormányzatoknak az államháztartáson kívülre juttatott támogatás, illetve a
kívülről kapott támogatások rendjét önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Ezt a jogkörét az
önkormányzat-alapítványtól kapott, illetve alapítványnak nyújtandó támogatás kivételével - nem
ruházhatja át más szervére.
A törvénymódosításnak megfelelően elkészült a rendelet-tervezet, melyet megtárgyalásra és
elfogadásra javasolok
Serényfalva, 2013.november 25.

Szerna Csaba sk.
polgármester

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről szóló rendelethez
Indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény, 2013.évi LXXXV.
törvény módosítása folytán az önkormányzatoknak az államháztartáson kívüli forrás átadásátvétele rendjéről rendeletet kell alkotni.

A rendelet 1.§-a tárgyi és személyi hatályra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A 2.§-4 §-ok az államháztartáson kívüli források nyújtásának rendjét határozz meg.

Az 5.§ az államháztartáson kívülről kapható támogatások rendjéről szól
6.§ a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik

