
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2013.  (XI.26.) önkormányzati rendelete  

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 
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: 

 
1. A rendelet hatálya 

1. § 
(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe 
nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik 
részére Rétság Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, 
vagy akitől pénzeszközt vesz át. 

       

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak 
részére megállapított pénzbeli támogatásokra, ösztöndíjakra, valamint közfeladat 
ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.  
 

2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai 
 

2. § 
 
(1) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére 

céljelleggel, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntéssel támogatást 
nyújthat. 

 

(2) Támogatásban részesülhet: 
a) akinek javára az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének 

előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, 
b) aki az Önkormányzat által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak 

megfelelő pályázatot nyújtott be, 
c) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be, 
d) akinek a támogatását a települési képviselő saját tiszteletdíjának felajánlása 

mellett kezdeményezi. 
 

(3) A (2) bekezdés a)-c) pont szerinti igénylők részére támogatás csak akkor állapítható meg, 
ha a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem 
esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja. 

 

(4) A támogatás finanszírozás szempontjából lehet:  

 a) elszámolási kötelezettség előírása mellett előfinanszírozású vagy 

 b) benyújtott számlamásolatok alapján utófinanszírozású. 

 

(5) A támogatás visszatérítés szempontjából lehet: 



     a) vissza nem térítendő 

     b) visszatérítendő támogatás. 

 

(6) Az önkormányzat a támogatás odaítéléséhez feltételként kötheti ki saját forrás 
meglétének igazolását.  

 

3. §  
 

(1) A  pályázati rendszer keretében biztosított támogatásra vonatkozó  pályázati felhívásnak 
az alábbiakat kell tartalmazni: 

a.) pályázók körét,  
b.) a támogatandó célokat, 
c.) elszámolható költségeket, 
d.) pályázati adatlapot, 
e.) kizáró okokat, 
f.) nyilatkozatok, igazolások csatolásának követelményét (Támogatott 

nyilatkozata arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult, 
köztartozástól mentes). 

(2) Támogatási  kérelem írásban nyújtható be a Képviselő-testületnek címezve. A beérkezett 
kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester 
gondoskodik. 

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatot is.  

(4) A pályázatok elbírálása a pályázati kiírásban szereplő időpontban, a kérelmek elbírálása 
legfeljebb 70 napon belül történik meg.  

 (5) A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. 

 

 
4. § 

 

(1) A Támogatottal a jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalom 
értelemszerű alkalmazásával, írásban támogatási megállapodást kell kötni.  A 
megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a 
támogatás felhasználásának időpontját, a teljesítés, illetve elszámolás határidejét és módját.  

(2) A támogatási megállapodást a Képviselő-testület döntése alapján, a polgármester írja 
alá. 

(3) A támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg a Támogatottnak a megállapodás 
mellékletét képező,  a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is ki kell 
töltenie és alá kell írnia.  

(4) A támogatási megállapodás módosítását az elszámolási határidő és támogatási cél 
vonatkozásában az elszámolási határidő lejárta előtt írásban kezdeményezheti a 
Támogatott.  

 
5. § 



 
(1) A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a Támogatási 
megállapodásban foglaltak szerint kell elszámolnia.  

(2) A támogatás elszámolása, a benyújtott bizonylatok formai és tartalmi ellenőrzése a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportjának feladata.   

(3) Szakmai és pénzügyi megfelelőség igazolása esetén a támogatás elszámolását a 
polgármester jóváhagyja.  

(4) Amennyiben a támogatás elszámolása nem felel meg a Támogatási megállapodásban 
foglaltaknak, valamint a  jogszabályi feltéteknek, a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 
vezetője haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. A polgármester a beszámolás 
elmaradásának, jogsértésének tényéről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-
testületet.  

Az elutasított, vagy részben elutasított elszámolásról hozott képviselő-testületi határozatnak 
tartalmaznia kell a Támogatott felszólítását a támogatott összeg, illetve az elszámolás során 
el nem fogadott összeg visszafizetéséről.   

 

(5) A támogatási megállapodást megszegő Támogatottat a Képviselő-testület legfeljebb 5 
évre kizárhatja a támogatási rendszerből. 

 
(6) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a 
Képviselő-testületet a beszámolás évében államháztartáson kívülre átadott 
pénzeszközök teljesüléséről. 
 

6.§ 
 

(1) A támogatási megállapodás végrehajtását a Képviselő-testület jogosult felfüggeszteni 
abban az esetben, ha a támogatásban részesülő bárminemű kárt okoz az 
Önkormányzatnak.  

(2) A támogatási megállapodás végrehajtását fel kell függeszteni, ha a támogatott határidőre 
nem tett eleget részelszámolási kötelezettségének.  

(3)A támogatási megállapodást azonnali hatállyal meg kell szüntetni ha: 
a) felszólításban közölt határidőre Támogatott nem tesz eleget elszámolási 
kötelezettségének,   

b) a támogatási megállapodásban vállalt feltételeket Támogatott megszegte.  

 

3. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai 
 

7.§ 
 

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni 
az átvétel következményeként az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő 
kiadásokat, mint kötelezettségeket. 
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a polgármester előterjesztése alapján a 
Képviselő-testület dönt. 

(3) Az előterjesztésnek tartalmazni kell: 



a) a támogató nevét, 

b) a támogatás célját, 

c) a támogatáshoz kapcsolódó feladat végrehajtás határidejét, 

d) a támogatás felhasználásához kapcsolódó költségkalkulációt, a személyi feltételeket  

e) a támogatásból létrejött  eszköz vagy feltétel fenntartásának éves költségkihatását. 

(4) Az átvétellel párhuzamosan jelentkező többletkiadások fedezetét az 
önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell, éven túl jelentkező 
kiadások esetén az adott évi költségvetési rendelet összeállításánál figyelembe kell 
venni. 
 
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó 
szabályait 
értelemszerűen kell alkalmazni. 
 

 
4. Záró rendelkezések 

8.§ 
 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

 

Mezőfi Zoltán     Vargáné Fodor Rita 
 polgármester       mb.jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. november 26. 
 
 

Vargáné Fodor Rita 
         Mb.jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testületének    
20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 

 
1. melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán 
polgármester – és a ……………………………….. – képviselő: 
…………………….. – között (továbbiakban: Támogatott) ………………………. 
biztosított önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../……. (…..) számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási 
kötelezettséggel a ……………………………. részére ……….. Ft, azaz 
…………………………. forint önkormányzati támogatást biztosít.  A támogatás 
szakfeladatrend szerinti besorolása: …………………... 
 
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 
 - ………………………………….    ………….. Ft 
- ………………………………….    ………….. Ft 
 
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás a 
megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
 
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás 
két egyenlő részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1. 
napot követően vehető igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, 
ha Támogatott a támogatás  első részével maradéktalanul elszámolt.  
 
 
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Támogatottnak az 
…………………………………….  vezetett …………..-……………..-……………. 
számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 
 
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) 
pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási 
célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla 
másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő  
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 30 napon belül kell 
elszámolni. 
 
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 6 hónapon 
belül kell elszámolni. További támogatás az elszámolás lezárását követően 
folyósítható. 
 
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott 
dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás 



felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg 
kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak. 
 
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az 
önkormányzatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki 
nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.   
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen 
megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további 
megállapodásokat; 
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait 
(támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, 
helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu); 
- a Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás 
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, 
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; 
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81.§ (4) 
bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan 
köteles tájékoztatást adni; 
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott 
dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági 
engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban 
tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni; 
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások 
után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 
 
 
8.)* Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény 
előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs. 
Magánszemély támogatott esetében a 8. pont törlendő 
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a 
Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
10). Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
11). A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Rétság, 2013. ……………………………………… 
 

Mezőfi Zoltán        …………………….   
polgármester                                               Támogatott  

 
Pénzügyi ellenjegyzés: 201.. ……………… …. 
 
 
……………………………………………. 
        pénzügyi ellenjegyző 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testületének  

20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 
2. melléklete 

 
NYILATKOZAT 

 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
A kérelmező neve: 
……………………………………………………………………………... 
Természetes személy lakcíme: 
…………………………………………………………………. 
Születési helye, ideje: 
…………………………………………………………………………... 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
………………………………………………………….. 
Cégjegyzékszáma: 
……………………………………………………………………………… 
Adószáma: 
……………………………………………………………………………………… 
Képviselőjének neve: 
…………………………………………………………………………... 
Egyéb szervezet esetén székhelye: 
…………………………………………………………….. 
Képviselőjének neve: 
…………………………………………………………………………... 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
…………………………………………………………… 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………..
. 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel 
szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (Knyt.)  
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et) 

1. nem áll fenn vagy    
2. fennáll a ..….. pont alapján   



- 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et) 
1. nem áll fenn vagy   
2. fennáll a ..….. pont alapján   

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
…………………………………………………………………………………………………..
. 
…………………………………………………………………………………………………..
. 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint 
intézkedtem: 
…………………………………………………………………………………………………..
. 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával 
kezdeményeztem. 
 
Kelt: ………………………………. 
                                                                             ……………………………. 
                                                                                 Aláírás, cégszerű aláírás 
 
 
 
 

 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló,  

20/2013.  (XI.26.) önkormányzati rendeletének indokolása  
 

Általános indokolás 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem alkotott rendeletet az 
önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól. Civil szervezetek, 
sportegyesületek részére évek óta rendszeresek a támogatások.  

 
Részletes indokolás 

 
1. §-hoz 

Meghatározásra kerül a rendelet tárgyi és személyi hatálya 
 

2. §-hoz 
A támogatások forrását és célját határozza meg. A támogatások lehetőségét széles körre 
kiterjesztve tartalmazza a rendelet.  

3. §-hoz 
A pályázati rendszer szempontjai kerülnek meghatározásra.  
 

4-5-6. §-hoz 
A támogatási megállapodás megkötésének feltételeit, az elszámolás módját tartalmazza. 
Kiterjed a rendelkezés az elszámolás elmaradása miatti szankcióra is.  
  

7. §-hoz 
Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályait tartalmazza. A szabályozás külön 
kitér arra is, hogy az átvételről szóló döntés előtt pontosan be kell mutatni a felhasználás 
feltételeit is. 
 

8.§-hoz 
A hatálybalépést szabályozza.  

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló, ……./2013. (………..) önkormányzati 
rendeletének meghozatalához. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a 
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés 
alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 
 

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben szabályozott az 
önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatások társadalmi hatása a 
kerületben tevékenykedő szervezetek, illetve itt lakó állampolgárok számára minden esetben 
pozitív. Az érintettek az önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzbeli támogatást kapnak 
meghatározott, tevékenységüket segítő, illetve azzal összefüggő célra. Gazdasági hatásokra 
a rendelet megalkotásának következménye nincs. Költségvetési hatása pedig nem mutathat 
túl az éves költségvetésekben biztosított lehetőségeken. 



 
Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet 
megalkotásának.  

 
Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi 
következménye nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az 
adminisztratív terhe nincs.  

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn 
e kérdéskörök helyi szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok 
rendelkezései között. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


