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ELŐTERJESZTÉS 

 a Képviselő-testület 2020. szeptember 22-ei ülésére 

 

Tárgy:   Az államháztartáson kívüli források 

átvételéről és az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott 

támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) 

önkormányzati rendelet módosítása/ 

indokolás 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Révész Judit aljegyző  

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; 

       Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-,  

       Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és 

       Sport Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/248/2020 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre 

nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

módosításának indoka: képviselő indítványra az évközben érkezett támogatások nyújtásának 

szabályozása (ld. 2. § (3) bek.) 

 

Hivatalbeli kezdeményezés alapján a szabályozás pontosítása/ módosítása ld.  2. § (4). bek.; 3. § (1) 

bek.; 3. mellékelt civilekre „szabása”; 4. mellékletben a pénzintézet adatai változásának átvezetése, 

rendelet szövegével az összhang megteremtése; új 7. melléklet beépítése (vissza térítendő 

támogatásokra megállapodás minta) a rendeletben. 

 

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. 

 

 

Dunaföldvár, 2020. augusztus 17.  

 

                                               

                                                                                                                 Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                                    polgármester 
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának épviselő-testületének 

…/2020.(…..) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(tervezet) 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019 (XII.20.) önkormányzati rendelet 36.§ 

(6) d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, 

Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- 

Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre 

nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. 

§-a (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„ (3) A támogatás nyújtásával kapcsolatos határidők: 

a) a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatás benyújtásának határideje a 

tárgyév január 31. napja. 

b) a vissza nem térítendő támogatás elszámolásának határideje a tárgyévet követő év 

január 31. napja, 

c)  a vissza térítendő támogatás elszámolásának határideje a megállapodásban feltüntetett 

dátum, 

d)  az a) pontban meghatározott határidőn túl év közben az esetlegesen rendelkezésre álló 

civil tartalék keret terhére nyújtható be támogatás.  

 (4) A nyújtott vissza nem térítendő támogatást a tárgyévben kell felhasználni. A fel nem 

használt támogatást a tárgyévet követő év február 15. napjáig vissza kell fizetni. A támogatás 

visszafizetésének elmulasztása esetén az írásbeli felszólítás átvételét követő 30 nap után a 

támogatás vissza nem fizetése esetén fizetési meghagyásos eljárással a Támogató érvényt 

szerezhet a követelésének.” 

 

2. § A Rendelet 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„4. § (3) A civil szervezet az átláthatósági nyilatkozatot a 3. melléklet alapján köteles a kérelemmel 

együtt benyújtani.” 

 

 

3. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„ (3) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik a Hivatal 

közreműködésével az 5. melléklet szerinti nyomtatványon. Az elszámolás során nem fogadható el a 

szervezet tisztségviselőjének vagy tagjának lakásfenntartással kapcsolatos vagy egyéb jellegű 

magánköltsége.” 

 

4.  § A Rendelet 4. mellékletének 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A nyújtott vissza nem térítendő támogatást a tárgyévben kell felhasználni. A fel nem használt 

támogatást a tárgyévet követő év február 15. napjáig vissza kell fizetni.  A támogatás 

visszafizetésének elmulasztása esetén az írásbeli felszólítás átvételét követő 30 nap után a támogatás 
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vissza nem fizetése esetén fizetési meghagyásos eljárással a Támogató érvényt szerezhet a 

követelésének. A fel nem használt támogatást a Támogatott a Támogató Takarékbank Zrt.-nél 

vezetett 70600133-11111379-0000000 bankszámlára köteles a fenti határidőben visszafizetni.” 

 

5.  § A Rendelet 3. melléklete a jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

 

6.  § A Rendelet 6. melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerinti módosul. 

 

7.  § A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 3. melléklete szerinti 7. melléklettel. 

 

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

(2) A Rendelet a következő 9.§-sal egészül ki: 

„A COVID-19 járványhelyzetre tekintettel a 2020. évi támogatások elszámolásának végső 

határideje írásban indokolt kérelem alapján 2021. június 30. napja.” 

(3) A rendelet a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti- kivéve a 8. § (3) bekezdését, 

amely 2021.június 30-án veszti hatályát. 

 

Dunaföldvár, 2020. szeptember 22. 

 

                                Horváth Zsolt                       dr. Boldoczki Krisztina 

                                 polgármester                                jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Dunaföldvár, 2020. ………… 

 

 

              dr. Boldoczki Krisztina  

                           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet a … /2020. (…) önkormányzati rendelethez 

 

3. melléklet a 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelethez 

NYILATKOZAT 

nemzeti vagyon hasznosítására, vagy tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés 

megkötéséhez a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1.b) pontja 

szerinti civil szervezet részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1)( 

bekezdés c) pontja alapján 

 

Támogatott adatai:  
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Név:  

 

Székhely:  

 

Nyilvántartási szám:  

 

Adószám:  

 

Képviselő neve, címe:  

 

 

1./Alulírott.......................................................,mint.........................................................(nyilatkozatot 

tevő szervezet) képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja és az Áht. 50. § (1) bekezdés 

c) pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági nyilatkozatot teszem. 

 

Az általam képviselt szervezet civil szervezet átlátható szervezetnek minősül a Nvt. 3. § (1) bekezdés 

1. c) pontja szerint. 

 

Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

 

Ssz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve 

    

 

Az általam képviselt szervezet, valamint a fentiekben megjelölt vezető tisztségviselők az alábbi 

szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

 

Ssz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Szervezet 

adószáma 

Részesedés %-a 

     

     

 

A  b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz  tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és 

a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint 

meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, továbbá ezen szervezet az Európai Unió 

tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye 

van. 
  

Tudomásul veszem, hogy a fenti adatok ellenőrzése a nyilvántartások alapján a Támogató részéről 

megtörténik.  

 

Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 

nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3 § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 

Kelt: ________________________ 

 

 

 ____________________________ ______________________________ 

 aláírás aláírás 
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TÁJÉKOZTATÁS 

 

Törvény erejénél fogva átlátható szervezetekről 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1.c) pontja határozza meg az 

átlátható gazdálkodó, és civil szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 

 

1. átlátható szervezet: 

„ c) az a civil szervezet ……, amely megfelel a következő feltételeknek: 

 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem 

rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van;” 

 

 

A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 
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2. melléklet a … /2020. (…) önkormányzati rendelethez 

6. melléklet a 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelethez 

Dunaföldvár Város Önkormányzata által nyújtott támogatások nyilvántartása 

/vezeti minden iroda, amely támogatási kérelmet fogad be/ 

………….. év 

……………………………………… 

  iroda megnevezése 

Sor-

szám 

Támogatott neve és 

címe 
Döntéshozó 

Támogatott 

képviselője 

Támogatás  

összege Ft 

(eredeti 

előirányzat) 

Év közben 

nyújtott 

támogatás 

(pl. KT 

tiszteletdíj) 

Elszámolás 

határideje 

Elszámolás 

időpontja 

Évi összes 

támogatás 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 
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 Összesen:        
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3. melléklet a … /2020. (…) önkormányzati rendelethez 

7. melléklet a 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelethez 

MEGÁLLAPODÁS 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési 

célú vissza térítendő támogatás nyújtásáról, és folyósításáról. 

 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata/polgármestere ……….-  Ft, azaz …………Ft összegű 

eseti * /működési * / fejlesztési* célú céljellegű VISSZATÉRÍTENDŐ támogatást nyújt a 

támogatás igénybe vevő ……………………………………………………………….. 

magánszemély, egyesület, egyház, civil szervezet*részére.* 

 

2. A támogatást igénybe vevő képviselője, elérhetősége:……………………. 

 

3. A támogatásról rendelkező határozat, rendelet számai:……………………… 

 

4. A támogatást az alábbi cél megvalósítására kell felhasználni:  

 

A fent megjelölt támogatást a ………………..határozattal összhangban a 

………………………………..(célra) kell fordítani.  

 A támogatott köteles a visszatérítendő támogatásként kapott összeget ………………….. 

napjáig visszafizetni az Önkormányzat számlájára – Takarékbank Zrt., 7020 Dunaföldvár, 

Fehérvári utca 4.  Bankszámlaszáma: 70600133-11111379-00000000. 

 

5. Az önkormányzat a fenti támogatási összeget ellenszolgáltatás nélkül, egy összegben * / 2 

részletben */ havi részletekben * bocsátja a támogatott rendelkezésére a támogatott 

………………………….. pénzintézetnél vezetett …………….. számú számlájára történő 

utalással. 

 

6. A támogatott kötelezi magát, hogy a fenti összegű támogatást kizárólag a megállapodásban 

meghatározott cél megvalósítására fordítja … határidőre. 

 

7. A támogatás céljának megfelelő felhasználást az önkormányzat jogosult a helyszínen 

ellenőrizni. 

 

8. A megállapodásban foglaltakat mindkét fél megismerte és elfogadja. 

 

            Dunaf öldvár , ……………… 

 

 

…………………………………                                    …………………………………… 

     Támogatott                                                            Dunaföldvár Önkormányzata nevében 

                                                                                               …………. polgármester 

 

………………………………………..     ……………………….……………….. 

  jegyző                          pénzügyi vezető 

 

Ellenjegyezve:      Pénzügyileg ellenjegyezve: 

Dunaföldvár, …………..    Dunaföldvár, ……………. 
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H a t á s v i z s g á l a t i    l a p 

 

az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 

29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

…./2020.(….) önkormányzati rendeletéhez 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások 

     Átlátható, egyértelmű és gyakorlathoz szabályozás. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs. El nem 

számolás esetén a követelés érvényesítésének szabályai  

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei. Nincs 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabályi tervezetek közé.  

 

 

Dunaföldvár, 2020. augusztus 17. 

 

 

                                                                                                      Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                      polgármester 
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ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának épviselő-testületének 

…/2020.(…..) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint 

a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja 

azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 

szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az 

indokolás közzétételéről. 

 

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

szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. 

 

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselői indítvány és a rendelet 

végrehajthatóságát elősegítő módosítások. 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

1. § - 7. § 

A képviselő indítványnak és jogszerű végrehajthatóság érdekében szükséges módosításokat 

tartalmazza a rendelet-tervezet.  

 

8. § 

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről, valamint 

az alkalmazhatóságáról rendelkezik. 

  

 


