
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2015. december 1-én tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása. 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

A benyújtásra kerülő rendelet-tervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18.§ (1) bekezdése alapján az alábbi indokolást adom: 

 

 

Általános indokolás 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: 

Mötv.) 42.§ 4. pontja úgy rendelkezik, hogy az államháztartáson kívüli forrás átadása és 

átvétele- alapítványi forrás átvétele és átadása kivételével - a Képviselő-testület át nem 

ruházható hatásköre. 

 

A Mötv. 41.§ (9) bekezdése kimondja, hogy: „ A helyi önkormányzat képviselő-testülete az 

államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben 

szabályozza.” Erre tekintettel a jelen rendelet-tervezet ennek a törvényi kötelezettség 

teljesítésének tesz eleget. 

 

Utalni szükséges még a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény rendelkezéseire is,mivel a törvény hatálya minden olyan az 

államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásról szóló egyedi döntésre kiterjed, 

amely az államháztartás alrendszereiből, európai uniós forrásból, vagy nemzetközi 

megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó kifizetésről szól. Így a 

törvény hatálya alá nem csak a központi kormányzati támogatások tartoznak, hanem a helyi 

önkormányzati támogatások is. 

 

A rendelet-tervezet tartalmazza a rendelet személyi és tárgyi hatályát, azt, hogy az 

államháztartáson kívüli forrás átvétele esetén a hatáskör megoszlik a polgármester és a 

képviselő-testület között, valamint azt, hogy az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök 

esetén a hatáskört a képviselő-testület gyakorolja. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza. 

2.§ Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályokat tartalmazza, 

megosztva a hatáskört a képviselő-testület és a polgármester között. 

3.§ Az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
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Támogatást a Képviselő-testület nyújthat, a felek a támogatásról minden esetben 

megállapodást kötnek. 

A nem rendeltetésszerű felhasználást, valamint az elszámolás hiányát a jegybanki alapkamat 

mértékének kétszeresével növelt összegben történő visszafizetéssel szankcionálja a 

szabályozás. 

4.§ Hatálybalépés időpontját tartalmazza. 

 

I z s á k, 2015. november 23. 

 

                                                                                                   (: Mondok József:) 

                                                                                                        polgármester 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) 

bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése. 

 

Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása: 

Az államháztartáson kívüli forrás fedezetét a mindenkori költségvetési rendelet tartalmazza, a 

forrás átadása csak a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat mértékéig teljesíthető. Az 

államháztartáson kívüli forrás átvételétől a Képviselő-testület és a polgármester dönt 

megosztva, megvizsgálva az esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket. 

 

Környezeti, egészségügyi következményei: 

A rendelet megalkotása környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs, mivel 

az elmúlt időszakban, a jelenleg megalkotni tervezett rendeletben foglalt szabályoknak 

megfelelően járt el az önkormányzat. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem követel meg. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés, a Kormányhivatal eljárásának megindítása. 

 

I z s á k, 2015. november 23. 

 

                                                                                              (: Bagócsi Károly:) 

                                                                                                 címzetes főjegyző 

 

 

 



 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

__/2015. (__.__.) önkormányzati rendelete 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Kihirdetve: _____________________ 

 

 

 

                                                                                                      (: Bagócsi Károly:) 

                                                                                                         címzetes főjegyző 

 

 

 

 



IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

__/2015. (__.__.) önkormányzati rendelete 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról. 

 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Izsák 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.)  önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2. 

pontjában foglaltak alapján a Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az államháztartáson kívüli természetes személyekre, jogi 

személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: 

támogatott), akik részére Izsák Város Önkormányzata pénzeszközt ad át, vagy akiktől 

pénzeszközt vesz át. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott külön önkormányzati 

rendeletben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan 

rászorulók részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint  

közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre. 

 

2.§ 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok 

 

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként 

az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel 

következményeit. 

 

(2) Az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások fedezetét az önkormányzat költségvetési 

rendeletének tartalmaznia kell. 

 

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 

a) 300.000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén a Polgármester dönt, kivéve az alapítványi 

forrás átvételét, 

b) 300.000 Ft-ot meghaladó összeg, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a forrás 

átvételéről a Képviselő-testület dönt. 

 

(4) A polgármestert az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a döntést követő testületi 

ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti 

meg. 
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3.§ 

 

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok 

 

 

(1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére, egyedi 

döntéseiben nevesített támogatottak részére céljelleggel támogatást nyújthat. A támogatás 

nyújtása írásbeli kérelemre történik. 

 

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott 

pénzeszközt a megállapodásban meghatározott célra köteles fordítani és annak 

felhasználásáról köteles elszámolni. 

 

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatás átadására a Képviselő-testület határozata 

alapján külön megállapodást kell kötni. A támogatás folyósítására megállapodás létrejöttét 

követően kerülhet sor. 

 

(4) A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket, 

b) a támogatás nyújtásáról rendelkező döntést, 

c) a támogatás összegét, felhasználásának célját, 

d) rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, 

e) elszámolási kötelezettséget, a pénzügyi elszámolás módját, idejét, 

f) a támogató ellenőrzési jogosultságát, 

g) az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás esetén  

    következményt. 

 

(5) Az elszámolást a  polgármester ellenőrzi és igazolja a szakmai megfelelőséget. 

 

(6) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről 

szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal történik. 

 

(7) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása, valamint a határidőben történő 

pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes 

összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki 

alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, de legkésőbb 

a tárgyévet követő év január 31. napjáig visszafizetni. 

 

(8) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását 

kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja 

felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás 

módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles 

kamatmentesen visszafizetni. 

 

(9) Az önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználását jogosult ellenőrizni. 
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4.§ 

 

 

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

I z s á k, 2015. december 1. 

 

 

 

(: Mondok József:)                                        (: Bagócsi Károly:) 

                               polgármester                                              címzetes főjegyző 

 

 

 

 


