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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

13/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelete 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 

 

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

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

következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe 

nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik 

részére az Önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon természetes személyeknek juttatott pénzeszköz 

átadásokra, támogatásokra, melyeket az önkormányzat ezen támogatásokról szóló 

rendeleteiben szabályozott. 

 

A támogatás forrása 

 

2. § 

 

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési 

előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható. 

 

A támogatás nyújtásának feltételei  

 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tárgyévi költségvetési rendeletében 

meghatározott előirányzatai terhére nyújthat támogatást. 

 

(2) Támogatásban részesülhet: 

a) akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában 

támogatás kerül megállapításra, 

b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő 

pályázatot nyújt be, 

c) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be. 

 

4. § 

 

(1)A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket: 

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

alapján kiállított összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet;  



b) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása,  

c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási 

eljárás alatt. 

 

(2) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el legkésőbb a kérelem 

benyújtását követő tervezett testületi ülésen, kivéve, ha a kérelem megérkezése és a testületi 

ülés időpontja között 8 napnál kevesebb idő van, ez esetben a kérelem elbírálásának határideje 

a kérelem beérkezését követő második tervezett testületi ülés.  

 

(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell : 

a) támogatott nevét, 

b) a támogatás összegét, 

c) a támogatás célját, 

d) a kifizetés módját. 

(4) A támogatás kifizetése történhet:  

a) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás 

formájában; 

b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.  

 

5. § 

 

(1)Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni.  

 

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személy nevét, 

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát, 

c) a forrás összegét, 

d) a forrás felhasználásának célját, 

e) a forrás felhasználásának feltételeit, határidejét 

f) a pénzügyi teljesítést, 

g) a teljesítés ütemezését, 

h) az elszámolás, beszámolás módját, idejét, 

i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés 

időpontját, időtartamát és feltételeit, 

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit. 

 

(3) Az önkormányzat a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott. 

 

Elszámolás a támogatás felhasználásáról és a támogatási megállapodásban foglalt 

kötelezettségek teljesítéséről 

 

6. § 

 

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

pénzeszközt a meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles 

elszámolni. 

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

szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik. 



(3) 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, legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni. 

(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem 

rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló 

határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt 

összegben  a tárgyévet követő évben, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 15. napjáig 

visszafizetni.   

(5) 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. 

 

7. § 

 

Amennyiben a Képviselő-testület a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázatot ír ki, a 3. §- 

5. §-ban meghatározott szabályokat megfelelően alkalmazni kell.  

 

 

Államháztartáson kívüli forrás átvétele 

 

8. § 

 

Államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Képviselő-testület dönt.  

 

 

Záró rendelkezés 

 

9. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Rezi, 2014. július 15. 

 

 

Cserép Gábor sk.               Cseh Marianna sk. 

                             polgármester                                                       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Rezi, 2014. július 21. 

         

   

                              Cseh Marianna sk. 

                                       jegyző 

 

 



1. számú függelék 

 

NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

A Pályázó neve:   

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma:       

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye:   

Képviselőjének neve:     

Nyilvántartásba vételi okirat száma:     

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:   

Adószáma:     

___________________________________________________________________________ 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 
 

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

          

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint 

intézkedtem: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 

Kelt: Rezi,  

 

Aláírás/Cégszerű aláírá 

 

 



2. számú függelék 

 

 

KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

A kérelmező neve:   

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma:       

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye:   

Képviselőjének neve:     

Nyilvántartásba vételi okirat száma:     

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:   

Adószáma:       

___________________________________________________________________________ 

 

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 

megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert  

 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében 

nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!).  

 

Indoklás:  

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, 

székhelye beírandó): 

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

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

 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó 

esetén!) 

 

Indoklás:  

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 

alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 



Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési 

tanács tagja 

 

Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás:  

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 

döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem 

minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

 házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-

, mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

c) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) 

pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó 

esetén!). 

 

Indoklás: 

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

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

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

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

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

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, 

egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést 

hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt 

közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója  

 

Indokolás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

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

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

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

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 



alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 

2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács 

tagja 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

 

Kelt: 

 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú függelék 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A kérelmező neve:   

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma:       

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye:   

Képviselőjének neve:     

Nyilvántartásba vételi okirat száma:     

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:   

Adószáma:       

 

 

nyilatkozom arról, hogy a ________________________(szervezet megnevezése) nincs 60 

napon túl meg nem fizetett köztartozása,  

 

 

Kelt: 

 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. számú függelék 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

A kérelmező neve:   

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma:       

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye:   

Képviselőjének neve:     

Nyilvántartásba vételi okirat száma:     

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:   

Adószáma:       

 

 

 

nyilatkozom arról, hogy __________________________________ (szervezet neve) nem áll 

csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 

 

 

Kelt: 

 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


