Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
15/2013.(X.9.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
szabályokról

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1)
A képviselő-testület egyedi döntésében nevesített szervek részére
támogatást állapíthat meg.
(2)
A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A
megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni
az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a
jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési
kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó
nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire
(díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani
pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(3)
A működési célú támogatás és pénzeszközátadás 200.000 forint és ez
alatti összege egyszerre, a 200.000 forint feletti támogatás a képviselő-testület
döntésének megfelelően történik. Valamennyi felhalmozási célú pénzeszköz
átadás az önkormányzat egyedi döntését követően utalható, ha az
előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, melyet a
megállapodásokban is rögzíteni szükséges.
(4)
Valamennyi
pénzeszközt
átvevő
annak
felhasználásáról
a
Polgármesteri Hivatal felé köteles elszámolni. Az a pénzeszközt átvevő, aki
számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget a további
támogatásból kizárja magát.
(5)
A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve
beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás
megkötéséig, de legkésőbb tárgyévet követő március 31-ig megtörténjen.
Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását
követően köthető.
(6)
A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a
támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy
csak részben valósítható meg. Működési pénzeszköz átvétel esetén az utolsó
utalást megelőzően, felhalmozási célra biztosított pénzeszköz esetén pedig az
utalást megelőzően mondhat le, ez esetben a (8) bekezdés szerinti szankciót
nem kell érvényesíteni.

(7)
Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét
jogtalanul vette igénybe, azt nem a döntésben megjelölt célra, a pályázatban
megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások
igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat
számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett
összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan
igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
(8)
A (7) bekezdéssel érintett pénzeszközátvevő, támogatott a következő
évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
(9)
A működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére,
a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási
helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, a döntést követő 30
napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig
biztosítani kell.
E közzétételi kötelezettséget a pályázati kiírásokban, a támogatásról szóló
megállapodásokban szerepeltetni kell.
(10) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában
figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.
2.§

(1) Az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult a
támogatás elfogadásáról szóló egyedi döntés, illetve a támogatóval megkötött
támogatási megállapodás alapján.
(2) A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell
térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének
ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a
visszafizetési kötelezettségre. A pénzeszközátvevő szervezet köteles
biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(3) A működési és fejlesztési támogatások nyújtójának nevére, a támogatás
céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, az elfogadásról szóló döntést
követő 30 napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább
öt évig biztosítani kell.

3.§

(1) Ez a rendelet 2013. október 10.-én lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően államháztartáson
kívüli átadott és átvett pénzeszközök tekintetében kell alkalmazni.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem: Úrkút, 2013.október 9.
Rostási Mária
jegyző

