Újszász Városi Önkormányzat
15/2013.(IX.25.) rendelete

az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§

A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe
nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre
terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések

2.§

államháztartáson kívüli forrás: jelen rendelet alkalmazásában a természetes
személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük átvett
pénzeszköz.
3. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

3.§

(1) Újszász Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a mindenkori
költségvetési rendeletében jóváhagyott „Civil szervezetek támogatása”
költségvetési előirányzatának terhére, az ott meghatározott feltételekkel, támogatást
nyújthat.
(2) Támogatásban az részesülhet, aki Újszász Város Polgármesteréhez írásos kérelmet
nyújt be.
(3) A támogatás mértékéről az önkormányzat Képviselő-testülete külön határozatban
dönt, a mindenkori költségvetési előirányzat mértékéig.
(4) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akivel szemben a mindenkor
hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban és a mindenkori önkormányzati
költségvetési rendeletben foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.

4.§

(1) A 3.§ (2) bekezdésében meghatározott írásbeli kérelem benyújtásának határideje
minden év január 31.
(2) Benyújtási határidőt követően benyújtott írásbeli kérelmet az önkormányzat
Képviselő-testülete csak a költségvetési forrás – az önkormányzat szabad
felhasználású saját bevétele - megjelölésével hagyhat jóvá.
(3) A 3.§ (3) bekezdésében meghatározott döntést követő 30 napon belül a támogatottal
támogatási szerződést kell kötni, melyet a Polgármester ír alá.
(4) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályi előírásokat és a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletbe
foglalt előírásokat.
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(5) A támogatás felhasználásának elszámolása a támogatási szerződésben foglaltaknak,
valamint az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében előírtaknak
megfelelően történik.

4. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
5.§

(1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az
alapítványi forrás kivételével – a Polgármester dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodást a
Polgármester írja alá.
(3) Megállapodás aláírásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles a
polgármester tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) Nem kell megállapodást kötni az Újszászi Víziközmű Társulattól átvett lakossági
érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből befolyó államháztartáson kívüli forrás
esetén.

5. A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása
6.§

(1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a
támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88.
cikkének a de minimis 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, 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.
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6. Záró és átmeneti rendelkezések
7.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(2) Jelen rendelet 7.§-a alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5-10.o.) hatálya alá
tartozik.
(3) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a
Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott, és az
államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesüléséről.

Ú j s z á s z, 2013. szeptember 24.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző
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