
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

/2019. (       .) önkormányzati rendelete  

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről 

  

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában, 42. § 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  

1. § (1) Az önkormányzat támogatja:  

a) a település kulturális és sport-életének színesebbé tételét,  

b) a civil programok felkarolását hagyományteremtő célzattal, 

c) a település kulturális értékeinek megóvását, 

d) a település természeti értékeinek védelmét, 

e) a település környezetvédelméhez kapcsolódó programok szervezését, és 

f) a megyei és országos segítő szervezetek tevékenységét. 

(2) Pályázatot nyújthat be:  

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet és 

b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény hatálya alá tartozó szervezet. 

(a továbbiakban együtt: támogatott) 

  

2. § (1) A pályázatot a képviselő-testület írja ki a tárgyévi költségvetés elfogadását követően 45 

napon belül. 

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) a támogatás formáját, 

b) a pályázat benyújtásának 

ba) módját, 

bb) határidejét, és 

bc) helyét, 

d) a pályázat elbírálásának módját,  

d) az eredményhirdetés formáját, 

e) a támogatásról történő elszámolás módját, és 

f) a támogatásról történő elszámolás határidejét. 

(3) A pályázati felhívásra vonatkozó adatlap jelen rendelet 1. mellékletét képezi. Az adatlapon kívül 

a pályázónak átláthatósági nyilatkozatot kell becsatolnia a pályázathoz, mely jelen rendelet 2. 

melléklete. 

 

3. § (1) A támogatásáról a képviselő-testület dönt, mely döntésről 15 napon belül a támogatottat 

írásban értesíti. 

(2) A támogatottal a képviselő-testület támogatási szerződést köt, amely tartalmazza: 

a) Az önkormányzat és a támogatott:  

aa) nevét, 

ab) székhelyét,  

ac) adószámát, 

ad) képviselőjének nevét, és 

ae) bankszámlaszámát; 

b) a támogatás felhasználásának célját, 

c) a támogatás összegét. 

d) a program kezdő időpontját és a várható befejezés időpontját, 

e) a támogatás elszámolásának módját,  

f) a támogatás elszámolásának határidejét,  

g) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját, és 

h) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének határidejét. 



(3) A támogatási szerződés aláírását követően az önkormányzat a támogatás összegét, a támogatott 

részére 30 napon belül kifizeti.  

(4) A támogatás kizárólag csak a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel. 

(5) A támogatott a támogatás felhasználásáról a megvalósulását követő 60 napon belül a támogatási 

szerződésben meghatározott módon és az ott meghatározott határidőig köteles elszámolni. Az 

elszámoláshoz csatolni kell a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokat, 

bizonylatokat, melyeken beazonosíthatóan szerepelnie kell a költségtételeknek, valamint a 

támogatás felhasználásáról szóló részletes beszámolót is csatolni kell.  

(6) Az eredeti számlán, illetve bizonylaton a támogatott képviselője köteles feltüntetni egy 

záradékban, hogy az önkormányzat által, mely pályázati azonosítószám alatt, mekkora összegű 

támogatást kapott. A hiteles számlamásolatokon, bizonylatokon ezen záradéknak szerepelnie kell. 

Az elszámolás részeként elszámoló lap benyújtása szükséges, mely jelen rendelet 3. melléklete. A 

megítélt támogatás elszámolását a képviselő-testület hagyja jóvá.  

(7) A támogatás  

a) fel nem használt,  

b) nem megfelelően elszámolt részét  

a támogatott köteles az önkormányzatnak visszafizetni.  

 

4. § Államháztartáson kívüli forrás (a továbbiakban: forrás) elfogadásáról – kivéve: alapítványi 

forrás átvételéről és átadásáról - a Polgármester dönt, mely döntéséről Kisbér Város Önkormányzata 

Képviselő-testületét a soron következő ülésén tájékoztatja. A forrás akkor fogadható el, ha az 

önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását szolgálja.  

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

 

6. § Hatályát veszti az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

rendelkezésekről szóló 6/2019. ( IV.12. ) számú önkormányzati rendelet. 

 

  

Kisbér, 2019. június 14. 

 

 

 

 

    Sinkovicz Zoltán       Dr. Dörnyei Vendel  

       polgármester                           jegyző 

 

 

 

Kihirdetés napja:  

2019. június 14. 

 

 

 

Dr. Dörnyei Vendel 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. melléklet a   /2019.( .) önkormányzati rendelethez 
 

Pályázati adatlap 
Kisbér Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

A pályázó neve  

A pályázó címe  

A pályázott cél 

megnevezése 

 

A pályázott cél ismertetése  

A program tervezett 

időpontja 

 

Pályázatért felelős neve, 

elérhetősége 

 

A pályázott cél tervezett részletes költségvetése 

 Ft 

 Ft 

 Ft 

 Ft 

Költségvetés teljes összege Ft 

A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg Ft 

Egyéb forrásból származó támogatások 

 Ft 

 Ft 

A pályázaton igényelt összeg Ft 

Számlavezető pénzintézet 

megnevezése 

 

Bankszámlaszám  

NYILATKOZAT 

Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk: 

Cél  

Támogatás jogcíme  

Támogatás összege Ft 

Döntéshozó 

megnevezése 

(képviselő-testület, 

polgármester) 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a támogatási 

szerződésben foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére. 

 

Kisbér, 20 ……………..…………………….. 

                                                                                                               

……………………………………………….. 

                                                                 ph.                                                 Kérelmező neve, 



  

 

 
2. melléklet a    /2019.(           .) önkormányzati rendelethez 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

Alulírott,…………………………………………………………………………………………… 

Név, beosztás: .……………………………………………………………………………………. 

mint a/az 

Szervezet neve: …………………………………………………………………………………… 

Cím/Székhely: .……………………………………………………………………………………. 

Adószám/adóazonosító: …………………………………………………………………………… 

Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám: ..………………………………………………….. 

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a 

………………………………………………………………..nem köthető érvényesen visszterhes 

szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az általam 

képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában 

nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt  

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

az Áht. 41. § (6) bekezdésében előírt, a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (A 

megfelelő részt kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni): 

 

1. az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 

amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 

részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi 

helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság, 

 

2. belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, 

b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

aláírása 



Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2./a), 2./b) és 2./c) pont szerinti 

feltételek fennállnak; 

 

3. civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

a. vezető tisztségviselői megismerhetők, 

b. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

c. 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. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 

követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ban meghatározott – a …………………………….…     

………………………………. átláthatóságával összefüggő – adatokat 

……………………………………………………………..kezelje. 

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről a -

……………………………………………………..-ot haladéktalanul tájékoztatom.  

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a 

…………………………………………………………………………… jogosult és egyben köteles 

azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni 

tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni. 

 

 

Kelt: …………………………………………….. 

 

 

………………………………………… 

                aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3. melléklet a    /2019.(     ) önkormányzati rendelethez 

 

ELSZÁMOLÓ LAP 

 

Kisbér Város Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról 

 

Támogatást igénybevevő neve, címe: ………………………………………………………………. 

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

Támogatást igénybevevő képviselője, elérhetősége: .................................................. ……… 

A támogatásról rendelkező határozat száma: .............................................................. ……… 

A támogatás célja: ....................................................................................................... ……… 

Mellékletek száma: ………………. 

Sorsz. A bizonylat 

A kifizetés 

 kiállítója kelte száma jogcíme összege 

      

      

      

      

ÖSSZESEN:  

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, a támogatási szerződésben foglalt 

célra történő felhasználását, valamint a számviteli és pénzügyi jogszabályok előírásainak megfelelő 

elszámolását igazoljuk. 

Az elszámolásba beírt és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak záradékkal történő 

ellátása megtörtént. A záradékként a számla eredeti példányán fel kell tüntetni a hitelesítést („az 

eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat”), a támogatót, a pályázati azonosítót (támogatási 

szerződés iktatószáma), a támogatás jogcímét, dátumot. 

Nyilatkozzuk, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük. 

 

Kisbér, 20….. ……………….. hó ……nap 

 

 

PH. 

 ……………………………….. 

Támogatott cégszerű aláírása 

 

Záradék (a Polgármesteri Hivatal tölti ki): 

 

A pénzügyi beszámolót  

 

ELFOGADOM  RÉSZBEN ELFOGADOM  NEM FOGADOM EL      

 

Megjegyzés:  
 

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

 

A pénzügyi beszámolást ellenőrizte:  
 

…………………………………………………………………….. 


