
 

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről 

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatai-

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

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § E rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe 

nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre 

terjed ki. 

 

2. Értelmező rendelkezés 

2. § E rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek 

és államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz.  

 

3. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok 

3. § (1) Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képvise-

lő-testület) költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatainak 

terhére, az ott meghatározott feltételekkel, céljelleggel támogatás nyújthat. 

 (2) Támogatásban az részesülhet, aki a Képviselő-testülethez írásban kérelmet nyújt be. 

 (3) A támogatásról a Képviselő-testület határozattal dönt. A támogatásról szóló határo-

zatnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét. A támogatás fo-

lyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítményarányo-

san történhet. 

 

4. § (1) Nem állapítható meg támogatás, illetve a megállapított támogatás kifizetését fel kell 

függeszteni, ha a támogatott: 

 a) korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott elszámolása 

még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben 

van, 

 b) lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, 

a köztartozás megfizetéséig, 

 c) csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alá kerül. 

 (2) A támogatott köteles a támogató részére írásban bejelenteni, ha vele szemben a 3. § 

(4) b) - c) pontjaiban meghatározott körülmény áll fenn. 

 

5. § (1) A Képviselő-testület a támogatottal írásban támogatási megállapodást köt, melynek 

tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás célját, összegét, a teljesítés mód-

ját, az elszámolás módját és határidejét. 

 (2) A támogatott a támogatást kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt cé-

lokra fordíthatja. 

 

6. § (1) A támogatottnak a támogatás felhasználásáról legkésőbb a támogatás évét követő 

év február hó 28. napjáig, vagy a támogatási megállapodásban meghatározott idő-

pontig kell elszámolnia. A támogatott különösen indokolt esetben, egy alkalommal, 

írásban, az elszámolási határidő lejártát megelőzően kérheti az elszámolási határidő 

meghosszabbítását. 

 (2) Az elszámolás a támogatott által hitelesített számla másolatával történik. Elszámo-

lásra az a számla alkalmas, amely megfelel az általános forgalmi adózásról szóló 
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2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a előírásainak. 

 (3) Amennyiben az elszámolás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható 

meg vagy valószínűsíthető, a Hivatal erről a körülményről a Képviselő-testületet tá-

jékoztatni köteles. A jogkövetkezményekről a Képviselő-testület határoz. Ennek so-

rán a támogatott kötelezhető támogatás teljes vagy részleges visszafizetésére. 

 (4) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét a támogatási megál-

lapodásban meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az 

elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni. 

 (5) A támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat az Alsópáhoki Közös Ön-

kormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el. 

 

4. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok 

7. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület határozattal dönt. A 

határozatnak tartalmaznia kell az átadó nevét, a forrás összegét. 

 (2) Az államháztartási forrás átvételéről a Képviselő-testület írásban megállapodást 

(szerződést) köt, melynek tartalmaznia kell az átadó nevét, az átadás célját, össze-

gét, a teljesítés módját, az elszámolás módját és határidejét. 

 

5. Záró rendelkezések 

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.1 

 (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkal-

mazni. 

 

 

  

  

  
 

                                                 
1 Kihirdetve: 2014. április 22..hatályos: 2014. április 27. 

                 
 


