Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről1
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe
nemtartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére
Makó Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy
akitőlpénzeszközt vesz át.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre,
adományokra,ösztöndíjakra, alapítványtól átvett és részére átadott pénzeszközökre, valamint
közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadottpénzeszközökre.
2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai
2.§ (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben helyi rendelet a támogatásról szóló
döntést más hatáskörbe nem utalta - a költségvetésről szóló rendeletében
meghatározottelőirányzatai terhérecéljelleggel visszatérítendő vagy vissza nem térítendő
támogatást nyújthat.
(2) Támogatásban az részesülhet:
a) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti egyedi kérelmet nyújt be,
b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelőpályázatot
nyújtott be,
c)
akinek
javára
az
önkormányzat
mindenkori
költségvetési
rendeletének
előirányzatábannevesítettentámogatás került megállapításra.
3.§ (1) A2. § (2) bekezdés a) pontjaszerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell
benyújtani.
(2) A támogatás iránti kérelmet a Polgármester döntéshozatalra a képviselő-testület elé terjeszti.
(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a
támogatásösszegét, a támogatás célját.
(4) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás,
vagybeszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben
vagyrészletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.
(5) A képviselő-testület a visszatérítendő támogatás kifizetését meghatározott saját forrás
vagyegyéb forrásból juttatott támogatás elnyeréséhez kötheti. Ez esetben a Támogatottnak a saját
forrásvagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell.
4.§ (1) Az Önkormányzat a Támogatottal írásban támogatási megállapodást köt, melynek
tartalmaznia kell a támogatási döntés számát, a támogatás célját, összegét, annak fedezetét, a
támogatás felhasználásának időpontját, a teljesítés,illetve az elszámolás határidejét, módját. Az
Önkormányzat a támogatási megállapodástközvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel,
személlyel köti meg.
(2) A támogatási megállapodást a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá.
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(3) A támogatás kifizetése előtt, a támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg
aTámogatottnak köztartozás mentességéről 30 napnál nem régebbi igazolást kell benyújtani.
(4) A támogatási megállapodás módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a képviselőtestületdönt.
5.§ A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az
Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi
kötelezettségterheli.
6.§ (1) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban
megjelöltcélokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól
kivételt képez, amennyiben a támogatási megállapodás a képviselő-testület döntése alapjánerről
kifejezetten rendelkezik.
(2) A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi
célok megvalósításához felhasználni.
7.§ (1) A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a támogatás kifizetését, vagy a
támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül, vagy a támogatási megállapodásban
meghatározott elszámolási határidőre elszámolást kell benyújtania az Önkormányzat felé.
Atámogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási megállapodás tartalmazza.
(2) A Támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását.
A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. Ahatáridő
meghosszabbításáról a Polgármester dönt.
8.§ A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselőtestületeta beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre átadott
pénzeszközökteljesüléséről.
3. Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
9.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételérőla Polgármester dönt, kivéve az alapítványi
forrás átvételét.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként
azÖnkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.
(3) A Polgármester államháztartáson kívüli forrás átvételéről a soron következő költségvetési
rendelet módosítással egyidejűleg a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
4. Záró rendelkezés
10.§ Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
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