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E L Ő T E R J E S Z T É S 
   

Tárgy: Javaslat az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről 
szóló rendelet megalkotására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatosan megfogalmazza az 
átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény 
egyik kiemelt feladata. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 41. § (9) bekezdésének rendelkezése szerint „a helyi ön-
kormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.” 
Az Mötv 42. § rögzíti a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatás-
köröket, melynek 4. pontja az alábbiakat tartalmazza 
 „a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel 
vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvéte-
le és átadása,” 
Az Mötv. 41.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület - a törvényben 
meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a rész-
önkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör 
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 
  
A jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi az alapítványi forrás átadása és átvétele 
kivételével a hatáskör átruházását, amit az önkormányzati rendelet összeállításá-
nál figyelembe vettünk. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. fejezete szabályozza a 
költségvetési támogatások átadásának és átvételének szabályait, melyeket a ren-
delettervezetben érvényesítettünk. 
 
A rendelettervezet a jogszabályi előírásokkal összhangban az alábbi főbb ren-
delkezéseket tartalmazza: 
 
Hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe 
nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek-
re, akik részére Budakalász Város Önkormányzata pénzeszközt ad át, vagy akik-
től pénzeszközt vesz át.   
 



Költségvetési támogatás támogatási igény alapján nyújtható. A támogatási igény 
formája önkormányzat által kiírt pályázat, vagy kérelem. Pályázatot csak pályá-
zati kiírás alapján lehet benyújtani.   
 
Az önkormányzati pénzeszköz átadása a költségvetési rendeletben rendelkezésre 
álló szabad előirányzat terhére lehetséges, a támogatás lehet végleges illetőleg 
időleges (vissza nem térítendő illetve visszatérítendő). Magánszemélynek jutta-
tott támogatások esetében vizsgálni kell az aktuális személyi jövedelemadóról 
szóló törvény rendelkezéseit. 
 
A rendelet meghatározza a támogatási igény elbírálására, a döntéshozó döntése 
alapján a támogatott személlyel, vagy szervezettel a kötelezettségvállalási jog-
kört gyakorló által az adott támogatásra vonatkozó támogatási szerződés megkö-
tésére, annak módosítására, a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásá-
val kapcsolatos elszámolásra és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettsé-
gek teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket.  
 
A rendeletben az államháztartáson kívüli forrás átadása egyedi kérelmek eseté-
ben ötszázezer forintig, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvétele ösz-
szeghatár nélkül – kivéve az alapítványi forrást – a polgármester hatásköre. Az 
alapítványi forrás átadása és átvétele minden esetben képviselő-testületi hatás-
kör. A pénzeszköz átvétele esetén minden esetben vizsgálni kell milyen kötele-
zettsége származik az önkormányzatnak és az vállalható-e, illetve az önkor-
mányzat vállalni kívánja-e.   
 
A Polgármester a hatáskörébe tartozó államháztartáson kívüli forrás átvételéről - 
a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg, míg az előző 
évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről a költségve-
tés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet szerint a 
közzétételi kötelezettségnek eleget kell tenni a www.kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon, ahol a támogatásban részesülők személyes adatát fel kell tüntetni. 
 
Az információs önrendelkezési és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján személyes adat akkor kezelhe-
tő, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A támogatásban részesülő magánszemélytől 
hozzájáruló nyilatkozatot kell kérni ahhoz, hogy személyes adatai a hivatkozott 
törvény alapján közzétételre kerüljenek. 
 
 



A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak 
megtárgyalására és a rendeleti javaslat elfogadására. 
A rendelettervezet 1. számú melléklete támogatási szerződés mintát tartalmaz, a 
2. számú melléklet pedig a támogatás elszámolására szolgáló „Elszámoló lapot”. 
A 3. és 4. számú mellékletek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósá-
gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak való megfelelést szolgálja, 
az 5-7. mellékletek a támogatási szerződés megkötésekor benyújtandó kötelező 
nyilatkozatokat tartalmazzák. 
 
Az előterjesztés mellékletei: 
Rendelettervezet 
Hatástanulmány 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tá-
mogatni szíveskedjék! 
 
Rendeletalkotási javaslat:  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az államház-
tartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló ../2014. (XII…) önkormányzati 
rendeletét. 
 
Budakalász, 2014. december 8. 
 
 

Rogán László 
   polgármester 
 
 


