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5. napirendi pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztés címe és tárgya: az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére 

vonatkozó szabályokról szóló rendelet megalkotása 
 
 
 
A tárgykört rendező jogszabály: 

– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 
– Alaptörvény 

  
 
Előterjesztő:    Dr. Temesszentandrási György polgármester  
Előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénymódosításáról 
szóló 2013. évi LXXXV. törvényalapján a 41. § kiegészült a (9) bekezdéssel: 
 

„A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.” 

A 2013. június 22-én hatályba lépett módosítás felhatalmazza a települési önkormányzatot, 
hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó vonatkozó részletes 
szabályokat rendeletben állapítsa meg.  
 
A rendelet tervezetét előterjesztésem 1. melléklete tartalmazza. 
 
Fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a csatolt rendelettervezetet. 
 
Tabajd, 2013. november 26. 
 
 
 

Dr. Temesszentandrási György  
               polgármester 

 
 

 



 

 

 

 

 
1. melléket 

 
Tabajd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
…/2013. (…...) önkormányzati rendelete 

 
az államháztartáson kívüli  források átadására és átvételére 

vonatkozó szabályokról 
 
 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az államháztartáson kívülre történő egyedi döntés vagy 
pályázati döntés alapján nyújtott az államháztartáson kívüli pénzeszközátadásra (a 
továbbiakban: támogatás), és az államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételre. 

 
 

II. Fejezet 
A támogatásra vonatkozó szabályok 

 
2. A támogatás forrása 

 
2. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében külön határozza meg azon 

költségvetési előirányzatait, amelyek terhére egyedi döntés vagy pályázati eljárás alapján 
támogatás adható. 
 

3. A támogatás nyújtásának szabályai 
 
3. § (1) Támogatás nyújtása  

a) pályázat kiírása útján 
b) egyedi támogatási kérelemre (a továbbiakban: kérelem) történik.  

(2) A rendelet pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a nem pályázati úton 
odaítélt támogatásokra is azzal, hogy ahol a rendelet: 

a) pályázót említ, ott a kérelmet benyújtót, 
b) pályázatot említ, ott a kérelmet, 
c) pályázati eljárást említ, ott a támogatási döntés előkészítésének és meghozatalának 

folyamatát kell érteni. 
 
4. § A pályázati kiírás a felcsutihivatal.hu honlapon kerül közzétételre. 
 
5. § (1) Kérelmeket évente két alkalommal lehet benyújtani: minden évben: 

a) január elsejétől február 28-ig, valamint  
b) június elsejétől július 31-ig  
terjedő időszakban. 



 

 

 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell, amennyiben a kérelmében megjelölt támogatási igénye a 
tárgyévre vonatkozóan meghaladja a 200.000,-Ft-ot: 

a) a kérelemről szóló döntést, amennyiben arról valamely testület dönt,  
b) a kérelmet benyújtó szerv költségvetését, 
c) a szervezetnek a kérelem benyújtását megelőző év éves beszámolóját,  
d) a beszámolót elfogadó döntést, amennyiben arról valamely testület dönt. 

(3) Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, amelyre 15 napos határidő áll rendelkezésre. 
(4) A kérelemről a Képviselő-testület a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésen, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül dönt. 
 
 

4. Támogatási szerződés megkötése 
 

6. § Támogatás juttatása esetén az önkormányzat Képviselő-testülete a támogatói döntést 
követő 20 napon belül támogatási szerződést köt a támogatottal. 
 
 

III. Fejezet 
Államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételére vonatkozó szabályok 

 
7. § (1) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a Képviselő-
testület dönt a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb a felajánlás 
beérkezésétől számított 60 napon belül dönt. 
(2) A Képviselő-testület akkor dönthet a célhoz kötött, többlet pénzügyi kötelezettségvállalást 
jelentő pénzeszköz átvételéről, ha az 
a) nem veszélyezteti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását és 
b) a költségvetési előirányzat rendelkezésre áll. 
(3) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételére vonatkozóan a 
Képviselő-testület szerződést köt a döntést követő 30 napon belül. 
(4) A szerződés tartalmazza különösen:  

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró 
személyeket,  
b) a pénzeszköz átvételéről szóló döntést, 
c) a pénzeszköz összegét, 
d) a pénzeszköz átvételének célját, vagy a célhoz nem kötöttség tényét 
e) a pénzeszköz felhasználásának feltételeit,  
f) a pénzügyi teljesítést, 
g) a teljesítés ütemezését, 
i) a beszámolással, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, 
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,  
k) az átadott pénzeszköz felhasználásának határidejét. 

 
IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 
8. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni 
kell. 
 

 
Dr. Temesszentandrási György        Dr. Sisa András 
         polgármester                jegyző 

 



 

 

 

 

Záradék: 
Ez a rendelet 2013. december …. a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi 
Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került. 
 
Kelt: Tabajd, 2013. ………….. 
 
Dr. Sisa András jegyző nevében és felhatalmazásával: 
 
         Dr. Fehér Diána 
              aljegyző 
 
 

Az előterjesztés 2. számú melléklete. 

  
Indokolás 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 
és átadásáról szóló rendelethez 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvénymódosításáról szóló 2013. évi LXXXV. törvényalapján a 41.§ kiegészül a (9) 
bekezdéssel: 

 

„A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.” 

E rendelkezésnek megfelelően került sor a rendelet megalkotására. 
 
 

Az előterjesztés 3. számú melléklete. 
 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
I.  Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 
Az előterjesztésnek nincsenek társadalmi, gazdasági hatásai. 
A rendelet szabályozza az államháztartáson kívüli források átadását és átvételét, ami által 
nyomon követhető a közpénzek célnak megfelelő felhasználása, elszámolása. 
Az államháztartáson kívüli forrásátadásának fedezetét, az átvett pénzeszközt a mindenkori 
költségvetési rendelet tartalmazza. 

 
II. Környezeti és egészségügyi következmények 
A tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs. 

 

III.    A    jogszabály    megalkotásának    szükségessége,    elmaradásának    várható 
következményei 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló 2013. évi LXXXV. törvény 1. § (1) bekezdése előírja az önkormányzat 
rendeletalkotási kötelezettségét. 

 
IV. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelet-tervezet közvetlenül nem követel meg pótlólagos személyi, tárgyi és pénzügyi 

  forrásokat, a rendelet végrehajtásához a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak. 


