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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet 
módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budakalász Város Önkormányzata számára fontos, hogy a város lakói megismerjék az Önkormányzat 

település értékeit erősítő, új értékeket létrehozó tevékenységeket támogató, segítő szemléletét. 

Ennek megfelelően a kommunikációs gyakorlattal összhangban, a város pozítív megítélését szem előtt 

tartva szükséges, hogy az Önkormányzat támogatási szerződéseiben is megfelelő hangsúlyt kapjanak 

a Támogatott kommunikációs feladatai. 

Így javasolt az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló - 

11/2016. (IV.29.) - önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása a következő bekezdéssel:  

„A Támogatott köteles a támogatott tevékenységről szóló minden írott - szórólapok prospektusok, 

újságok, nyomtatott anyagok, web oldal, facebook oldal - és szóbeli - beszédek, nyilatkozatok, 

fellépések - kommunikációjában beszámolni a támogatásról, annak mértékéről és a támogatóról. Az 

írott és szóbeli kommunikációban kötelezően meg kell jelennie a következő szövegnek: „Budakalász 

Város Önkormányzata a ……….. egyesületet/intézményt/személyt ….…. Ft-tal támogatta.” A 

Támogatott támogatásról szóló írásos kommunikációjában köteles a város logóját és címerét is 

megjeleníteni, melyek előírás szerinti változatát a Támogató rendelkezésre bocsátja.  

A Támogatott az elszámolás benyújtásával egyidőben - a kommunikációs feladatok igazolásaként - 

köteles a fenti előírásoknak megfelelő, a támogatásról szóló minden megjelenést elektronikusan a 

Támogató rendelkezésére bocsátani  

A kommunikáció és a kommunikációs tartalom elmaradása a támogatás megvonását vagy 

visszafizetését vonja maga után.” 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a 
rendelet indoklása is. 
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, a 
rendeletmódosítási javaslat elfogadására. 
 

 
Rendeletalkotási javaslat 

 
A Képviselő-testület megalkotja az önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 
átvételéről szóló rendeletének módosításáról szóló rendeletét. 
 
Budakalász, 2018. november 19. 

 Rogán László 

 polgármester 

 
 



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2018. (..) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 
11/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Az önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 11/2016. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe, jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2.§ 

Záró rendelkezés 

 

Ez a rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 

 Rogán László  dr. Udvarhelyi István  

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. 11. 29-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2018. 

november 30. napján megtörtént. 

 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 

  



1. melléklet a ../2018. (XI..) önkormányzati rendelethez 
 

Támogatási szerződés 
 
amely létrejött egyrészről BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011. Budakalász, Petőfi tér 1.) 
képviselője ROGÁN LÁSZLÓ polgármester, mint Támogató, 
 
másrészről a ……………………….. (cím, adószám, cégjegyz.sz. / magánszemélyek esetében: név, lakcím, 
születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel.) képviseletében ………………. elnök, mint Támogatott 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere a 20….. évi …… kerete terhére a ……….. részére 
a ……..-án a …… megrendezésre kerülő ….. program (cél) lebonyolítására - …….. Ft, azaz 
…….forint összegű támogatást folyósít, a ……… költségeire. 

 
2. Budakalász Város Önkormányzat az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a Felek 

által, a szerződés aláírását követő harminc napon belül átutalja a Támogatottnak a …………….. 
pénzintézetnél nyilvántartott és vezetett …………… számú számlájára. 

 
3. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott támogatási összeget 

kizárólag e szerződésben meghatározott cél megvalósítása érdekében használja fel és a 
támogatással kapcsolatos iratokat 10 évig teljes körűen megőrzi és ezen időn belül a támogató 
írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi 
eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag a támogató előzetes 
hozzájárulásával idegenítheti el. Amennyiben a támogatási szerződés aláírását megelőzően, 
illetve azt követően a Támogatott adataiban változás következik be, a Támogatott köteles azt 
a változást követő 15 napon belül dokumentáltan bejelenteni a Támogató részére. 

 
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli 

nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is) vám-
és társadalombiztosítási tartozása. További feltétel, hogy Támogatott valamennyi csatolt 
nyilatkozatot hiánytalanul kitöltve benyújtsa. 
 

5. A Támogatott köteles a támogatás felhasználása során az érvényes számviteli, pénzügyi, adó, 
közbeszerzési és egyéb gazdálkodási szabályokat betartani (nem magánszemélyek esetében). 

 
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban: a törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül, a támogatás 
folyósításának feltétele a támogatott nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve 
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendeletben előírt 
beszámolási kötelezettségnek eleget tett. 
 

7. A támogatást kizárólag az 1. pontban meghatározottakra lehet felhasználni, a jelen 
szerződésben foglaltak szerint. 
 

8. A Támogatott köteles a támogatott tevékenységről szóló minden írott - szórólapok 
prospektusok, újságok, nyomtatott anyagok, web oldal, facebook oldal - és szóbeli - beszédek, 
nyilatkozatok, fellépések - kommunikációjában beszámolni a támogatásról, annak 
mértékéről és a támogatóról.  

  



Az írott és szóbeli kommunikációban kötelezően meg kell jelennie a következő szövegnek: 
„Budakalász Város Önkormányzata a ……….. egyesületet/intézményt/személyt ….…. Ft-tal 
támogatta.” A Támogatott támogatásról szóló írásos kommunikációjában köteles a város 
logóját és címerét is megjeleníteni, melyek előírás szerinti változatát a Támogató 
rendelkezésre bocsátja.  
A Támogatott az elszámolás benyújtásával egyidőben - a kommunikációs feladatok 
igazolásaként - köteles a fenti előírásoknak megfelelő, a támogatásról szóló minden 
megjelenést elektronikusan a Támogató rendelkezésére bocsátani.  
A kommunikáció és a kommunikációs tartalom elmaradása a támogatás megvonását vagy 
visszafizetését vonja maga után. 
 

9. A megvalósítás elszámolásának határideje: 20………. Amennyiben az 1. pontban foglaltak nem 
teljesülésnek, a Támogatott köteles Budakalász Város Önkormányzatát értesíteni és 
egyidejűleg a támogatás összegét visszautalni a Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 
12001008-00173183-00100006 számú számlájára. 

 
10. Ha a Támogatott az 1.) pont szerinti támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben 

meghatározott időpontig nem nyújtja be az elszámolást, a Támogató a határidő lejártától 
számított 15 napon belül felszólítja a Támogatottat, hogy a kézhezvételtől számított 5 napon 
belül tegyen eleget kötelezettségének. Amennyiben a Támogatott a felszólítás ellenére sem 
nyújtja be az elszámolást, köteles a támogatás összegét 15 napon belül a Támogató Raiffeisen 
Banknál vezetett 12001008-00173183-00100006 számú számlájára. Ebben az esetben a 
visszautalás megtörténtéig további támogatás nem adható. 

 
11. Ha a Támogatott az elszámolást nem megfelelően nyújtja be a Támogató a benyújtástól 

számított 30 napon belül hiánypótlásra hívja fel. A hiányosságokat a felszólítás kézhezvételétől 
számított 5 napon belül pótolni kell. A Támogató észére az elszámolás elfogadására 
rendelkezésre álló határidő a pótlás kézhezvételétől számított újabb 30 nappal 
meghosszabbodik. Amennyiben a hiánypótlást követően sem fogadható el az elszámolás, a 
Támogatottnak a támogatást az el nem fogadásról történő értesítés kézhezvételét követő 15 
napon belül Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00173183-00100006 számú 
számlájára vissza kell utalnia. 

 
12. Támogatott szerződésszegése – különösen a támogatás összegének a megállapodásban 

foglaltaktól eltérő felhasználása – esetén Budakalász Város Önkormányzat képviselője 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely a támogatás összegének azonnali 
visszafizetését és az esetleges későbbi támogatási lehetőségekből való kizárást vonja maga 
után. 

 
13. Amennyiben a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a 

határidő lejártától a visszafizetésig köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
összegű késedelmi kamatot fizetni. 

 
14. A Támogatott a szerződés teljesítéséről köteles 20……... napjáig írásban elszámolni, a 

működési kiadásokról és a rendezvényről fotó dokumentációval mellékelt beszámolót 
készíteni, a támogatás felhasználását hitelesített számla másolatokkal igazolni. A fel nem 
használt összeget 20……….. napjáig köteles visszautalni. 

 
15. A Támogatott köteles a beszámolót és az elszámolást úgy elkészíteni, hogy az alkalmas legyen 

a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. 
  



16. A pénzügyi elszámolást a jelen szerződés mellékletét képező elszámoló lapon („A”) kell 
teljesíteni. A pénzügyi elszámolás részét képezik a záradékolt, aláírt, lepecsételt számlák  
hiteles másolatai is, valamint a felhasználástól függően keletkezett jelenléti ívek, 
forgatókönyvek, teljesítés igazolások hiteles másolatai. 

(A számlák záradékolása: A számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy a költségek milyen 
célra, mekkora összeg erejéig kerültek felhasználásra, továbbá az alábbi szöveget: „A 
támogatás Budakalász Város Önkormányzat …./2014. ikt.sz. támogatási szerződésben 
foglaltak szerint valósult meg”, majd a szervezet vezetője aláírja, dátummal látja el és 
lepecsételi. 

A számlák hitelesítése: A záradékolt számlák másolataira rá kell vezetni, hogy „A másolat az 
eredetivel mindenben megegyezik”, majd a szervezet bélyegzőjével, képviselőjének aláírásával 
és az aznapi dátummal kell ellátni.) 
Termékvásárlás esetén, a számlán a beazonosítható termék(ek) tételes megnevezésének 
kötelezően szerepelnie kell! 
Utazási költség benzinszámlával történő elszámolása kizárólag útnyilvántartás és/vagy 
menetlevél csatolásával lehetséges!) 

 
17. A támogatás felhasználásáról, támogatott célok megvalósulásáról, annak eredményéről rövid 

szöveges beszámolót (elszámoló „B” lapon) kell mellékelni. 
 

18. A támogatás felhasználásáról készített és benyújtott pénzügyi elszámolás és beszámoló 
elfogadásáról/elutasításáról Budakalász Város Polgármestere dönt. Amennyiben a 
beszámoló elutasításra kerül, úgy az elkövetkezendő 5 évben a Támogatott támogatásban nem 
részesülhet. 

 
19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a benyújtott elszámolások tényszerűségét helyszíni 

ellenőrzés keretében a Polgármesteri Hivatal megbízottja ellenőrizheti és az önkormányzat 
éves ellenőrzési terve alapján a belső ellenőr ellenőrzi. A Támogatott köteles az ellenőrzésre 
jogosult szervek részére az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni. 

 
Az e támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni.. 
 
Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Budakalász, 20……..  …. 
 
 
     
 Támogató Támogatott 
 Rogán László   
 polgármester elnök 
 
 
 
 
 
 
 
A szerződés készült 5 példányban. 
(Támogató 1-3. példány, Támogatott 4-5. példány) 
Melléklet: Elszámoló lapok (A,B) 

  



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson 
kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 

önkormányzati rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata. 

 
1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás:  A módosításnak nincs társadalmi hatása. 
Gazdasági hatás:  Nem várható. 
Költségvetési hatása: Nincs. 
 

 
2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

Nincs. 
 
 
3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

Nincs. 
 
 
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 

Fontos, hogy az Önkormányzat támogatási szerződéseiben is megfelelő hangsúlyt kapjanak a 

Támogatott kommunikációs feladatai. A jogalkotás elmaradásának jogi következménye nincs. 

 
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 
Rendelkezésre állnak. 

 

 


