Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
Orci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő
rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy Orci Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)
szabályozza az államháztartáson kívüli források (továbbiakban: támogatás) átvételére,
átadására vonatkozó rendelkezéseket.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz
átadásra és államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételre.
(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem
tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra,
a közfeladat-ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
3. §
Az államháztartáson kívülre átadott és átvett támogatások formái
Az államháztartáson kívülre átadott és átvett támogatások formái:
a) vissza nem térítendő
b) visszatérítendő
támogatás.
4. §
Államháztartáson kívülre átadott támogatások fedezete
(1) A rendelet alkalmazásában államháztartáson kívülre átadott támogatás a természetes
személyek és államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek részére átadott pénzeszköz.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési
előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható
államháztartáson kívüli felhasználásra.
5. §
Államháztartáson kívülre átadott támogatás nyújtásának alapelvei
(1)
(2)

(3)

A támogatás nyújtása kérelemre történik.
Az 1. melléklet szerinti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemhez
csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján kiállított 2. melléklet szerinti, összeférhetetlenségről és
átláthatóságról szóló nyilatkozatot is.
Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki kérelméhez valamennyi szükséges
mellékletet csatolja.
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(4)

Nem állapítható meg támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell
függeszteni amennyiben:
a) a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott,
vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy
elszámolási, visszafizetési késedelemben van,
b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással
rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,
c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.
6. §
Államháztartáson kívülre átadott támogatás megállapítása,
támogatási szerződés megkötése

(1) Az 5. § (2) bekezdése szerinti kérelem elbírálása a benyújtását követő, soron következő
képviselő-testületi ülésen történik, a támogatás megállapításáról a képviselő-testület
határozattal dönt.
(2) Támogatás megállapítása esetén a 3. melléklet szerinti támogatási szerződést kell kötni a
támogatottal.
7. §
Elszámolás az államháztartáson kívülre átadott támogatási összeg felhasználásáról
(1)
(2)
(3)

(4)

A támogatás felhasználásának határideje tárgyév december 31. napja.
A támogatás elszámolása a megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelően, tárgyévet követő év február 28. napjáig történik.
A támogatási szerződés aláírásával a támogatott tudomásul veszi, hogy ha az elszámolás
során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg vagy az valószínűsíthető,
az önkormányzat köteles azt ellenőrizni, és bizonyított eltérésnél a támogatás
visszafizetése iránt intézkedni.
Visszatérítendő támogatás esetén amennyiben a támogatás határidőben nem kerül
visszafizetésre, a visszafizetésre vonatkozó, 15 napos határidőt tartalmazó felhívást kell
a támogatott részére megküldeni. Amennyiben a visszafizetésnek a támogatott nem tesz
eleget haladéktalanul kezdeményezni kell a nyújtott támogatás behajtása iránti eljárást.
8. §
Államháztartáson kívülről átvett támogatás átvételére vonatkozó szabályok

(1) Működési vagy fejlesztési célú, az önkormányzat számára nyújtandó államháztartáson
kívüli támogatás nyújtásának szándékát az adományozónak írásban, szándéknyilatkozat
benyújtásával kell jeleznie az önkormányzat számára.
(2) A szándéknyilatkozatot a polgármesterhez kell benyújtani.
(3) Az adományozónak a szándéknyilatkozatban szerepeltetnie kell
a) magánszemély adományozó esetén személyes adatait, lakóhelyét,
b) jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó, vagy egyéb szervezet adományozó
esetén a szervezetnek a közhiteles adatbázisokban történő beazonosíthatóságához
minimálisan szükséges adatokat,
c) a támogatás nyújtásának célját, felhasználhatóságának megjelölését és a támogatás
összegét.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szándéknyilatkozatban foglaltak elbírálására a benyújtását
követő, soron következő képviselő-testületi ülésen kerül sor. A támogatás elfogadásáról a
képviselő-testület határozattal dönt.
(5) Támogatás elfogadása esetén a 4. melléklet szerinti támogatási szerződést kell kötni a
támogatóval.
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(6) Az önkormányzat a támogatást közcélú adománykéntt elkülönítve tartja nyilván, és azt
kizárólag a szándéknyilatkozatban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint, az
azokban megjelölt célra fordíthatja.
9. §
Államháztartáson kívülről átvett és átadott támogatásokkal kapcsolatos beszámolás
A polgármester a zárszámadás keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben
államháztartáson kívülre átadott, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó
szerződések teljesüléséről.
10. §
A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása
(1) A jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély
összegű támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel
összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet).
(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban
nyilatkozik arról, hogy az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában
meghatározott feltételnek megfelel.
(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást
nyújtó teljesíti.
(4) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1.
cikkében meghatározott célokra.
(5) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása
meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási
intenzitást.
11. §
Záró rendelkezések
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult és a folyamatban lévő
ügyekben kell alkalmazni.
Orci, 2019. február 11.
Prisztács Éva
jegyző

Vass Ferenc
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:
Orci, 2019. február 12.
Prisztács Éva
jegyző
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Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete

1. melléklete
Támogatási kérelem
1./ Igénylő adatai:
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Cím: ……………………………………………………………………………………………..
Levelezési cím, telefon: ………………………………………………………………………...
Adószám (adóazonosító jel): ……………………………………………………………………
Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………….
2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Cím: ……………………………………………………………………………………………..
Elérhetőségek (telefon, e-mail cím): ……………………………………………………………
3./ Támogatási cél megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………...
4./ Támogatás céljának rövid leírása:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:
……………………………………….napjától …………………………………….napjáig
Kelt: 20……. év ………………. hó ……… nap
…………………………….
Igénylő aláírása
(pecsét)
Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási
kötelezettségének eleget tett:
igen - nem
Támogatás megállapítható:

igen - nem

Orci, 20……. év ………………. hó ……… nap
polgármester
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Orci Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete
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 kérelmezőként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség*
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

*(megfelelő válasz szerinti kockába X jelet kell tenni)
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Orci Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete 3.
melléklete
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Orci Község Önkormányzata (székhelye: 7461 Orci, Petőfi tér 2., képviseli
…… polgármester) a továbbiakban: Támogató,
másrészről a ……….. (székhelye: ….. Adószáma: …. képviseletében eljár: ……) a továbbiakban:
Támogatott
(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között a Támogatott …………… megvalósításához nyújtandó támogatásra vonatkozóan az alulírott
napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1) A Szerződő Felek megállapítják, hogy Támogatott visszatérítendő/vissza nem térítendő támogatás
iránti kérelmet nyújtott be a …………….. érdekében.
2) A Támogató az 1) pontban meghatározott feladat költségeinek fedezéséhez 201…. évben ….,-Ft,
azaz … forint egyszeri, visszatérítendő/vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban:
Támogatás) biztosít a Támogatott javára,.
3) A Támogatás átutalása a Támogatott …… sz. bankszámlájára kerül egyösszegben átutalásra, ezen
szerződés aláírását követő 10 napon belül.
4) A Támogatás felhasználásának határideje 2… december 31.
5) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy
5.1. az átutalt támogatást kizárólag az 1. pont szerinti célok megvalósításának fedezésére használja
fel.
5.2. (VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ESTÉN) az igénybevett támogatást 20… napjáig
visszautalja a Támogató 11743002-15400217 sz, számlájára,
5.3. 20… február 28. napjáig beszámolót nyújt be a Támogató részére a Támogatott nevére szóló
és az 1) pont szerinti cél megvalósítása érdekében keletkezett kiadásairól szóló számlák és a
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok másolatával.
6. A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató
és/vagy megbízottja ellenőrizzék, ennek során a támogatással kapcsolatos dokumentumokba
betekintsenek.
7. Támogatott bejelentési kötelezettséggel tartozik minden olyan, a jelen szerződésben szereplő
adatban, illetőleg egyéb körülményben bekövetkezett változás esetén, amely érdemben érinti a
szerződés teljesítését, eredeti céljának megvalósulását.
8. Amennyiben a feladat meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt
ütemezéshez képest késedelmet szenved, erről a Támogatott haladéktalanul köteles értesíteni a
Támogatót.
9. Amennyiben a feladat meghiúsul – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése
mellett – a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.
10. Támogatott nyilatkozik arról, hogy
10.1. nincs korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó
lejárt határidejű elszámolása, amely még nem került elfogadásra,
10.2. nincs a Támogató által korábban nyújtott támogatás vonatkozásában elszámolási,
visszafizetési késedelemben
10.3. lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik,
10.4. csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll
11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK, az Mötv. az Áht. és végrehajtási
rendeleteikben foglaltak az irányadók.
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12. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges jogvitáik elintézésére
a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
13. Jelen szerződés egymással megegyező négy eredeti példányban készült. A Szerződő Felek a jelen
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Kelt: Orci,

………………..polgármester
Támogató

………………………….
Támogatott

p.h.

p.h.

Ellenjegyző:
………………………………………
jegyző

…………………. ……………….
gazdasági vezető
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Orci Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete
4. melléklete
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről ……….. (székhelye: ….. Adószáma: …. képviseletében eljár: ……) a
továbbiakban: Támogató,
másrészről Orci Község Önkormányzata (székhelye: 7461 Orci, Petőfi tér 2., képviseli ……
polgármester a továbbiakban: Támogatott
(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között a Támogató szándéknyilatkozata szerinti …………… megvalósításához nyújtandó támogatásra
vonatkozóan az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1)

A Szerződő Felek megállapítják, hogy Támogatott visszatérítendő/vissza nem térítendő támogatás
nyújtása iránti szándéknyilatkozatot nyújtott be a Támogatotthoz, a …………….. feladat
támogatása érdekében.

2)

A Támogató az 1) pontban meghatározott feladat költségeinek fedezéséhez 201…. évben ….,-Ft,
azaz … forint egyszeri, visszatérítendő/vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban:
Támogatás) biztosít a Támogatott javára.

3)

A Támogatás átutalása a Támogatott …… sz. bankszámlájára kerül egyösszegben átutalásra, ezen
szerződés aláírását követő 10 napon belül.

4)

A Támogatás felhasználásának határideje 2… december 31.

5)

A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy
5.1. a támogatást közcélú adománykéntt elkülönítve tartja nyilván és kizárólag az 1. pont szerinti
célok megvalósításának fedezésére használja fel.
5.2. (VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ESTÉN) az igénybevett támogatást 20… napjáig
visszautalja a Támogató ……………………. sz, számlájára,
5.3. 20… február 28. napjáig beszámolót nyújt be a Támogató részére a Támogatott nevére szóló
és az 1) pont szerinti cél megvalósítása érdekében keletkezett kiadásairól szóló számlák és
azok pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok másolatával.

6)

A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató
és/vagy megbízottja ellenőrizzék, ennek során a támogatással kapcsolatos dokumentumokba
betekintsenek.

7)

Támogatott bejelentési kötelezettséggel tartozik minden olyan, a jelen szerződésben szereplő
adatban, illetőleg egyéb körülményben bekövetkezett változás esetén, amely érdemben érinti a
szerződés teljesítését, eredeti céljának megvalósulását.

8)

Amennyiben a feladat meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt
ütemezéshez képest késedelmet szenved, erről a Támogatott haladéktalanul köteles értesíteni a
Támogatót.

9)

Amennyiben a feladat meghiúsul – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése
mellett – a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.

10) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK, az Mötv. az Áht. és végrehajtási
rendeleteikben foglaltak az irányadók.
11) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges jogvitáik
elintézésére a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

8

12) Jelen szerződés egymással megegyező négy eredeti példányban készült. A Szerződő Felek a
jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Kelt: Orci,

………………..polgármester
Támogatott

………………………….
Támogató

p.h.

p.h.

Ellenjegyző:
………………………………………
jegyző

…………………. ……………….
gazdasági vezető

9

