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Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 24/2013.(XII.5.) önkormányzati 

rendelete  

az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról és átvett 

pénzeszközökről 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

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

alapján az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

rendelkezéseket az alábbi rendeletben szabályozza: 

 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz 

átadásra, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés 

alapján nyújt az önkormányzat támogatást. Ezen túlmenően szabályozza, az államháztartáson 

kívülről történő pénzeszköz átvételt is. 

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó 

jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

(3) Az önkormányzat támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás – nevelés, a szociális és 

karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a környezetvédelem, a 

közrend – és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a 

hagyományápolás, valamint a helyi közösség fejlesztése, megteremtése terén végzett 

tevékenységet. 

 

 

Értelmező rendelkezés 

2. § 

Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és 

államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz. 

 

 

A támogatás forrása 

3. § 

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési 

előirányzatait, amelyek terhére vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújthat. 

a) működési kiadásaik; 

b) fejlesztési célú kiadásaik; 

c) rendezvények, programjaik; 

d) pályázataik önrészének; 

e) nemzetközi kapcsolataik ápolásával kapcsolatos kiadásaik finanszírozásához. 

 

 

A támogatás nyújtásának alapelvei 

4. § 

(1) A támogatás juttatása esetén a jelen rendelet mellékletét képező, az adott esetben 

alkalmazandó támogatási szerződést kell megkötni a támogatottal. 

(2) A támogatási szerződést a polgármester írja alá. 

(3) A támogatás odaítélése az alábbi elvek alapján történik: 
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a) Az részesülhet önkormányzati támogatásban, akinek a javára az önkormányzat a mindenkori 

költségvetési rendeletében támogatást állapít meg, 

b) önkormányzati támogatás nyújtható pályázat kiírása útján, vagy 

c) aki Berente Község Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester) írásos kérelmet nyújt 

be. 

(4) A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban Berente Község érdekében végzett 

tevékenység támogatására kell törekedni. 

(5) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak 

maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és 

valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz. 

(6) A pályázat kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) pályázati feltételeket, 

b) pályázók körét, 

c) a támogatandó célokat, 

d) elszámolható költségtípusokat, 

e) pályázati adatlapot, 

f) az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás feltételeit 

és a pályázó teendőit. 

(7) A támogatás vonatkozásában döntéshozó: Berente Község önkormányzatának Képviselő-

testülete. 

 

 

A támogatások odaítélése 

5. § 

(1) A kérelem írásban nyújtható be a testületnek vagy a polgármesternek címezve. A beérkezett 

kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester a hivatal útján 

gondoskodik. A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki a pályázati 

eljárásban nem vehetne részt pályázóként. 

(2) Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat mindenkori 

költségvetési rendeletében megállapított előirányzat mértékéig, az ott meghatározott 

feltételekkel, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik dönt a hatáskörébe utalt 

előirányzat terhére történő támogatásról. 

 

 

Támogatási szerződés megkötése 

6. § 

(1) A támogatásokkal kapcsolatos feladatokat a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A 

jegyző a benyújtott támogatási kérelmet a hatáskörrel rendelkező testület soron következő 

ülésére előkészítik. 

(2) A támogatási szerződést Berente Község polgármestere írja alá a mindenkori költségvetési 

rendelet hatálybalépését vagy a testület döntését követő 30 napon belül. 

(3) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő valamennyi – 

jelen rendelet megfelelő melléklete szerinti – nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot határidőn 

belül az önkormányzati hivatalba benyújtson. 

(4) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik az 

önkormányzati hivatal közreműködésével. 

(5) Amennyiben az elszámoltatás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg 

vagy valószínűsíthető, a jegyző köteles azt jelezni a polgármester illetve testület felé. A 

polgármester köteles a támogatás cél szerinti felhasználást a helyszínen ellenőriztetni és 

bizonyított eltérésnél a támogatás visszafizetéséről intézkedni. 
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Támogatási szerződés módosítása 

7. § 

(1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás 

céljában kerülhet sor egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt leadott 

írásos kérelmére. 

(2) A határidő módosítás engedélyezéséről a polgármester dönt. 

 

 

A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása 

8. § 

(1) Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján kötelezettséget vállalni írásban 

lehet. Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatással összefüggő 

kötelezettségvállalás alapdokumentuma a jelen rendelet mellékletei szerint előkészített szerződés 

az alábbiak figyelembevételével: 

a) Az 1. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdésének feltételeit nem teljesítik, ezért uniós 

értelemben állami támogatásnak nem minősülnek. 

b) A 2. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 

formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 

2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 01. 11.) hatálya alá tartozó közszolgáltatás 

ellentételezése formájában nyújtott támogatásnak minősülnek. 

c) A 3. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés d.) pontja szerint kulturális célú 

támogatásnak minősülnek. 

d) A 4. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek a Szerződés 87. és 88. 

cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 

1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5; 2006. 12. 28.) szabályai alapján nyújtott csekély 

összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek. 

e) Az 5. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének általános gazdasági érdekű szolgáltatást 

nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 

2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012. 04. 28.) szabályai alapján 

nyújtott közszolgáltatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek. 

(2) 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). 

(3) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban 

nyilatkozik, hogy az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott 

feltételeknek megfelel. 

(4) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást 

nyújtó teljesíti. 

 

 

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok 

9. § 
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(1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Képviselő-testület 

dönt. 

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg. 

 

 

Záró és átmeneti rendelkezések 

10. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekre is alkalmazni kell. 

 

 

 

 

 Juhász József Fortuna János 

 polgármester  jegyző 

 
A rendelet kihirdetve az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

 

Berente, 2013. december 5.  

 

  …………………………… 

Tóth Istvánné főmunkatárs 

 

 

Mellékletek: 

1-5. Támogatási szerződés minták 

 

Függelékek: 

Útmutatók a támogatások elszámolásához 
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1. melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

mely létrejött, 

egyrészről Berente Község Önkormányzata (3704 Berente Esze Tamás utca 18.) képviseli: Juhász 

József polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

 

másrészről 

Neve: ……………………………………. Címe: ………………………….. Képviselője: …………… 

Közhasznú minősítése: ……………… Adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 

………………………. Adóigazgatási azonosító száma: ………………………….. 

Telefonszáma, fax száma: ……………………………….. E-mail címe: …………………. 

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között (a továbbiakban együttesen: Felek) a 

…………………… biztosított támogatási összeg felhasználására. (szakfeladat megnevezése) 

1. Támogató a támogatott részére írásbeli kérelme / jelen szerződés alapján …………………… Ft-ot, 

azaz …………………… forintot utal át támogatás céljából a …………………… -ra (támogatás céljának 

meghatározása) tárgyévben történő felhasználására egy összegben előre / …………………… 

időközönként. (támogatás ütemezésének meghatározása) Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen 

szerződésben foglaltak támogatás terhére a szerződéskötést megelőzően kifizetett előleg a támogatási 

összeg részét képezi. 

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben 

megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a 

közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő 

elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatokat 20…………………… -ig (legalább a tárgyidőszakot követő 8. 

évig) teljeskörűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólításra 15 napon belül bemutatja. 

Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül 

kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. 

3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról a jelen szerződés mellékletét képező 

útmutató szerinti bontásban és tartalommal 20…………………… -ig el kell számolnia. 

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem 

tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A támogatás 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően 

bebizonyosodik, hogy a támogatott a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a 

tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt 

összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül. 

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem 

teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 

napon belül egy összegben köteles Berente Község Önkormányzatának az Raiffesen Bank Rt. 12046102-

00309770-00100007  vezetett 11734152-15350057-00000000 számú számlájára visszafizetni. 

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által 

feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését. 

7. 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. 

8. Támogatott nyilatkozik, hogy jelen szerződésben részletesen meghatározottakat magára nézve kötelező 

érvényűnek ismeri el. 

9. Felek jelen szerződést annak átolvasását és értelmezését követően mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Berente, 20…………………… 

 

 ....................................  ................................... 

 Támogató  Támogatott 
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2. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
mely létrejött, 

egyrészről Berente Község Önkormányzata (3704 Berente Esze Tamás utca 18.) képviseli: Juhász 

József polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

 

másrészről 

Neve: ……………………………………. Címe: ………………………….. Képviselője: …………… 

Közhasznú minősítése: ……………… Adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 

………………………. Adóigazgatási azonosító száma: ………………………….. 

Telefonszáma, fax száma: ……………………………….. E-mail címe: …………………. 

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között (a továbbiakban együttesen: Felek) a 

…………………… biztosított támogatási összeg felhasználására. (szakfeladat megnevezése) 

 

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján …………………… Ft-ot, azaz 

…………………… forintot utal át támogatás céljából a …………………… -ra (támogatás 

céljának meghatározása) tárgyévben történő felhasználására egy összegben előre / 

…………………… időközönként. (támogatás ütemezésének meghatározása) 

1.1. A támogatott a támogatóval kötött …………………… (a támogató és a támogatott közötti 

jogviszony kereteit meghatározó, közöttük létrejött megállapodás a konkrét önkormányzati 

határozat megjelölésével) alapján, az abban meghatározott tartalommal a ……… évben ellátja a 

támogató …………………… (jogszabály megjelölése) közszolgáltatási feladatát. 

1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával 

megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 

támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat 

(HL L 7/3, 2012. 01. 11.) (a továbbiakban: Határozat) hatálya alá tartozó közszolgáltatás 

ellentételezése formájában nyújtott támogatásban részesül. 

1.3. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott ……… évi üzleti tervén alapul, melyről a 

felek egyeztetést folytattak le. Támogatott kijelent, hogy az üzleti tervben levezetett 

költségkalkuláció megfelel a Határozat 5. cikkében leírt költségszámítási elveknek. Az 

egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza. 

1.4. Az ellentételezést kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. A 

támogatás mértékét Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem 

haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás 

működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett 

bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-

rész alapján várható ésszerű profitot is. Felek kijelentik, hogy a támogató ésszerű nyereséget nem 

kíván elismerni. 

1.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. Ha a 

kedvezményezett (támogatott) a határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget 

meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek (támogatottnak) a túlkompenzációt 

vissza kell fizetnie. A kedvezményezett (támogatott) a támogatásról olyan elkülönített 

elszámolást köteles vezetni, amelyből a Határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésében 

meghatározott követelmények ellenőrizhetőek. 

1.6. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos 

pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok valamint a vonatkozó számviteli 

standardok alapján végzi. 

2. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a 

szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel a támogatás pénzügyi 

nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással 

kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási 
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szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig 

megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától 

számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. A támogatott 

tudomásul veszi, hogy a beszerzései során a hatályos közbeszerzési törvény szerint, vagy 

amennyiben nem tartozik annak hatálya alá, nyílt és diszkriminációmentes eljárás alapján kell 

eljárnia. 

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. 

§ (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti 

év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. 

Támogatott a támogatás felhasználásáról ezen beszámoló támogató részére történő benyújtásával 

köteles elszámolni, kiegészítve ezt feladatonként a feladatellátás telesítésének értékelésével. A 

támogatott a támogató részére benyújtandó beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 

legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére, ennek keretében köteles a 

beszámolóban bemutatni a támogatás felhasználását a támogatási szerződés mellékletét képező 

költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal. Támogatottnak a fentiek szerint 

…………………… -ig el kell számolnia. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 

22.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdése alapján a támogatónak a Korm. rendelet 3. mellékletében 

meghatározott adattartalommal …………………… -ig beszámolót kell készítenie. Támogatott 

vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb …………………… -ig támogató 

tudomására hozza. Amennyiben a támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez 

tevékenységeket, akkor a Határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás 

költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a 

költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső 

tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek 

arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés. 

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének 

határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást 

felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, 

valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a kérelmében a támogatási 

döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a 

szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári 

félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni 

támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül. 

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem 

vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó 

napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Berente Község Önkormányzatának az 

Raiffesen Bank Rt. 12046102-00309770-00100007  vezetett 11734152-15350057-00000000 számú 

számlájára visszafizetni. 

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok 

által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni 

ellenőrzését.  

7. 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.  

8. 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: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezeteknek minősül a támogatás 

folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, 

illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
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224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tesz. 

9. Támogatott nyilatkozik, hogy jelen szerződésben részletesen meghatározottakat magára nézve 

kötelező érvényűnek ismeri el. 

10. Felek jelen szerződést annak átolvasását és értelmezését követően mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 
Berente, 20…………………… 

 

 ....................................  ................................... 

 Támogató  Támogatott 
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3. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

mely létrejött, 

egyrészről Berente Község Önkormányzata (3704 Berente Esze Tamás utca 18.) képviseli: 

Juhász József polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

 

másrészről 

Neve: ……………………………………. Címe: ………………………….. Képviselője: 

…………… 

Közhasznú minősítése: ……………… Adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 

………………………. Adóigazgatási azonosító száma: ………………………….. 

Telefonszáma, fax száma: ……………………………….. E-mail címe: …………………. 

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között (a továbbiakban együttesen: Felek) a 

…………………… biztosított támogatási összeg felhasználására. (szakfeladat megnevezése) 

1. Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett (támogatott) az Európai Bizottság 

………. (hatályos Bizottsági határozat címe) megfelelően odaítélt …………………… Ft, 

azaz …………………… forint összegű kulturális célú támogatásban részesül, melyet 

támogató támogatottnak a feladatok ellátására tárgyévben történő felhasználásra egy 

összegben előre / …………………… időközönként (támogatás ütemezésének 

meghatározása) átutal. 

1.1. A támogatott a támogatóval kötött …………………… (a támogató és a támogatott közötti 

jogviszony kereteit meghatározó, közöttük létrejött megállapodás) alapján, az abban 

meghatározott tartalommal a ……… évben ellátja a támogató …………………… (jogszabály 

megjelölése) közszolgáltatási feladatát. 

1.2. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott ……… évi üzleti tervén alapul, melyről a 

felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen 

szerződés melléklete tartalmazza. 

1.3. Az ellentételezést kizárólag a jelen támogatási szerződésben meghatározott feladatok 

ellátására lehet felhasználni. 

1.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. 

1.5. Támogató az elszámolás, továbbá a támogatás szükségszerűségének felülvizsgálatát a 

hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó számviteli 

standardok alapján végzi. 

2. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a 

szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei 

fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi 

nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással 

kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat jelen támogatási 

szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig 

megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától 

számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. 

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. 

§ (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti 

év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. 

Támogatott a támogatás felhasználásáról ezen beszámoló támogató részére történő benyújtásával 

köteles elszámolni, kiegészítve ezt feladatonként a feladatellátás telesítésének értékelésével. A 

támogatott a támogató részére benyújtandó beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 

legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére, ennek keretében köteles a 

beszámolóban bemutatni a támogatás felhasználását a támogatási szerződés mellékletét képező 

költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal. Támogatottnak a fentiek szerint 

…………………… -ig el kell számolnia. 
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4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének 

határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást 

felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, 

valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a kérelmében a támogatási 

döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a 

szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári 

félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni 

támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül. 

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem 

vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó 

napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Berente Község Önkormányzatának az 

Raiffesen Bank Rt. 12046102-00309770-00100007  vezetett 11734152-15350057-00000000 számú 

számlájára visszafizetni. 

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok 

által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni 

ellenőrzését. 

7. 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. 

8. 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: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezeteknek minősül a támogatás 

folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, 

illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben 

előírt beszámolási kötelezettségének eleget tesz. 

9. Támogatott nyilatkozik, hogy jelen szerződésben részletesen meghatározottakat magára nézve 

kötelező érvényűnek ismeri el. 

10. Felek jelen szerződést annak átolvasását és értelmezését követően mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 
Berente, 20…………………… 

 

 ....................................  ...................................

 Támogató  Támogatott 
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4.melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
mely létrejött, 

egyrészről Berente Község Önkormányzata (3704 Berente Esze Tamás utca 18.) képviseli: Juhász 

József polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről 

Neve: ……………………………………. Címe: ………………………….. Képviselője: …………… 

Közhasznú minősítése: ……………… Adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 

………………………. Adóigazgatási azonosító száma: ………………………….. 

Telefonszáma, fax száma: ……………………………….. E-mail címe: …………………. 

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között (a továbbiakban együttesen: Felek) a 

…………………… biztosított támogatási összeg felhasználására. (szakfeladat megnevezése) 

 

1. Támogató a támogatott részére írásbeli kérelme / jelen szerződés alapján …………………… 

Ft-ot, azaz …………………… forintot utal át támogatás céljából a …………………… -ra 

(támogatás céljának meghatározása) tárgyévben történő felhasználására egy összegben előre / 

…………………… időközönként. (támogatás ütemezésének meghatározása) 

1.1. Jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak 

minősül, amelyet kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokravaló 

alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 

379/5; 2006. 12. 28.) szabályai alapján lehet nyújtani. 

1.2. A támogatott kijelenti, hogy nem tartozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének 

hatálya alá. 

1.3. Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha egy vállalkozásnak bármely 

forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három 

pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazat 

esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

1.4. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi 

évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell 

figyelembe venni. 

1.5. Csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában 

nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná az 

Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások 

bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-

i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214/3., 2008. 

08. 09.) vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatában az egyes esetek meghatározott 

körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást. 

1.6. Jelen támogatási szerződés támogató részéről történő aláírásának feltétele, a támogatott 

írásos vagy elektronikus formában készített jelen szerződés 1.sz. melléklet szerinti nyilatkozata, 

a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi 

csekély összegű (de minimis) támogatásról.  

1.7. A támogatottnak a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell 

őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű 

támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról a Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül 

információt kell szolgáltatni. 

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a 

szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei 

fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi 

nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi 

eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes 

hozzájárulásával idegenítheti el. 
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3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról a jelen szerződés 2. 

mellékletét képező útmutató szerinti bontásban és tartalommal 20…………………… -ig el kell 

számolnia. 

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének 

határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást 

felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, 

valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a kérelmében a támogatási 

döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a 

szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári 

félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni 

támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül. 

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem 

vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó 

napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Berente Község Önkormányzatának az 

Raiffesen Bank Rt. 12046102-00309770-00100007  vezetett 11734152-15350057-00000000 számú 

számlájára visszafizetni. 

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok 

által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni 

ellenőrzését. 

7. 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. 

8. 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: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezeteknek minősül a támogatás 

folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, 

illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben 

előírt beszámolási kötelezettségének eleget tesz. 

9. Támogatott nyilatkozik, hogy jelen szerződésben részletesen meghatározottakat magára nézve 

kötelező érvényűnek ismeri el. 

10. Felek jelen szerződést annak átolvasását és értelmezését követően mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény, az 1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb 

jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
Berente, 20…………………… 

 

 ....................................  ................................... 

 Támogató  Támogatott 
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5. melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

mely létrejött, 

egyrészről Berente Község Önkormányzata (3704 Berente Esze Tamás utca 18.) képviseli: Juhász 

József polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

 

másrészről 

Neve: ……………………………………. Címe: ………………………….. Képviselője: …………… 

Közhasznú minősítése: ……………… Adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 

………………………. Adóigazgatási azonosító száma: ………………………….. 

Telefonszáma, fax száma: ……………………………….. E-mail címe: …………………. 

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között (a továbbiakban együttesen: Felek) a 

…………………… biztosított támogatási összeg felhasználására. (szakfeladat megnevezése) 

1. Támogató a támogatott részére írásbeli kérelme / jelen szerződés alapján …………………… Ft-ot, 

azaz …………………… forintot utal át támogatás céljából a …………………… -ra (támogatás céljának 

meghatározása) tárgyévben történő felhasználására egy összegben előre / …………………… 

időközönként. (támogatás ütemezésének meghatározása) 

1.1. Jelen szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 

cikkének általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 

2012. 04. 26., 8-13. o.) hatálya alá tartozó közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatásban 

részesül. 

1.2. Egy vállalkozás részére bármely forrásból a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 

közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások 

támogatástartalma – az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt 

közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatások tekintetében – nem haladja meg az 500.000 

eurónak megfelelő forintösszeget. 

1.3. A 360/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon 

elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így 

halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos 

fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK 

bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214/3., 2008. 08. 09.) vagy az 

Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást. 

1.4. A 360/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás más csekély 

összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatással csak 

az 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható. 

1.5. A 360/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható 

ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó bármiféle ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az 

ellentételezés állami támogatásnak minősül-e vagy sem. 

1.6. A támogatott köteles a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig 

megőrizni és a támogató ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni. 

1.7. A támogatott kijelenti, hogy jelen támogatást megelőzően a folyó pénzügyi évben, valamint az azt 

megelőző két pénzügyi év során a részére bármely forrásból a 360/2012/EU bizottsági rendelet, vagy más 

csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) 

támogatási jogcímen odaítélt támogatások összes támogatástartalma ……… Ft volt. A támogatott 

kijelenti továbbá, hogy nem tartozik a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésének hatálya 

alá. 

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben 

megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a 

közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő 

elkülönítésével. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától 

számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. 

3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról a jelen szerződés mellékletét képező 

útmutató szerinti bontásban és tartalommal 20…………………… -ig el kell számolnia. 
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4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem 

tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A támogatás 

jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően 

bebizonyosodik, hogy a támogatott a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a 

tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt 

összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül. 

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem 

teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 

napon belül egy összegben köteles Berente Község Önkormányzatának az Raiffesen Bank Rt. 12046102-

00309770-00100007  vezetett 11734152-15350057-00000000 számú számlájára visszafizetni. 

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által 

feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését. 

7. 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. 

8. 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: 

törvény) hatálya alá tartozó civil szervezeteknek minősül a támogatás folyósításának feltétele a 

támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti 

egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tesz. 

9. Támogatott nyilatkozik, hogy jelen szerződésben részletesen meghatározottakat magára nézve kötelező 

érvényűnek ismeri el. 

10. Felek jelen szerződést annak átolvasását és értelmezését követően mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 360/2012/EU 

bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

Berente, 20…………………… 

 

 ....................................  ................................... 

 Támogató  Támogatott 
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Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 

szóló …/2013.(IX…..) önkormányzati rendeletének indoklása 

 

Általános indoklás 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény időközben bekövetkezett módosítása miatt Berente Község önkormányzata az 

államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseit rendeletben 

szabályozza. 

 

Részletes indoklás 

1. § 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény és 

annak végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet kötelezettségeket ír elő az 

önkormányzat számára az átadott pénzeszközök tekintetében. 

2-3. § 

A törvény hatálya kiterjed az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre, függetlenül attól, 

hogy pályázati úton vagy egyedi elbírálás útján került a támogatás megállapításra. A törvény 

személyi hatálya kiterjed a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetekre (ide nem értve a társasházakat). 

4. § 

Támogatás csak az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében rendelkezésre álló, nem 

lekötött előirányzat terhére adható. 

5. § 

Meghatározza, hogy a támogatás csak kérelem, illetve pályázat útján adható elsősorban Berente 

Község érdekében végzett tevékenység érdekében. A pályázati kiírás alapján benyújtott 

pályázatok illetve kérelmek elbírálásánál döntéshozó a Képviselő-testület. 

6-7-8. § 

Szabályozza a kérelem, pályázat elbírálásának rendjét, határidejét, a támogatási szerződés 

megkötésének feltételét, az elszámolás módját és a támogatási szerződés módosításának 

határidejét. 

9. § 

Meghatározza a támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítását. 

10. § 

Szabályozza az államháztartáson kívüli forrás átvételét. 

11-12. § 

A Rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezések. 
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Előzetes hatásvizsgálati lap 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatásokról szóló …../2013.(XI…...) önkormányzati rendeletének 

meghozatalához. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében 

a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés 

alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges. 

 

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendeletben szabályozott önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 

társadalmi hatása a településen tevékenykedő szervezetek, illetve itt lakó állampolgárok számára 

minden esetben pozitív. Az érintettek az önkormányzat költségvetéséből pénzbeli támogatást 

kapnak meghatározott, tevékenységüket segítő, illetve azzal összefüggő célra. Gazdasági 

hatásokra a rendelet megalkotásának következménye nincs. Költségvetési hatást pedig nem 

keletkeztet. 

Környezeti következmények: 

Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának. Közvetetten azonban az 

egyes pályázati támogatások céljuk szerint hatással lehetnek a környezetre. 

Egészségi következmények: 

A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn e kérdéskörök helyi 

szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései között. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 


