A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2013. (XII.3.) számú
önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli források átvételéről és
az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában
meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX tv. 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2010. (XII.20.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az állandó
bizottságai véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelkezések
1. §
(1) Jelen rendelet célja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (továbbiakban
önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívüli források átvételére és az önkormányzati forrásoknak az államháztartáson kívülre történő átadására vonatkozó eljárást.
(2) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülről származó forrás átvételére és a munkáltatói lakáscélú támogatások kivételével minden, az államháztartáson kívülre átadott, pályázati úton, vagy egyedi döntés
alapján nyújtott támogatásra.
(3) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
II.
Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
2. §
(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről a közgyűlés dönt.
(2) Az átvételre vonatkozó döntés meghozatalát megelőzően meg kell vizsgálni az
átvétel következményeként esetlegesen felmerülő kiadásokat. A döntés meghozatalához a Közgyűlés részére be kell mutatni az átveendő vagyon értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket legalább három évre vonatkozóan.
(3) Az átvétellel jelentkező többletkiadások fedezetét a költsségvetési rendeletben
biztosítani kell.
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III.
Támogatás nyújtása államháztartáson kívülre
A támogatás forrása
3. §
(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére támogatás nyújtható.
A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése
4. §
(1) Önkormányzati támogatás pályázat, vagy írásbeli kérelem alapján nyújtható. Kérelemre történő támogatás nyújtása esetében a megyei érdekek és értékek szem
előtt tartásával kell dönteni.
(2) A támogatás odaítéléséről a Közgyűlés dönt.
(3) A támogatottal szerződést kell kötni, melyben meg kell határozni a támogatói
döntés szerinti támogatási célt, vissza nem térítendő támogatás esetén az elszámolás határidejét és formáját, visszafizetendő támogatás esetében a visszafizetés ütemezését. A támogatási szerződést a támogatásról szóló döntéssel
egyidejűleg a Közgyűlés hagyja jóvá.
(4) Az elszámolást elmulasztó támogatott részére további támogatás nem nyújtható.
(5) A támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja és az elszámolás határideje tekintetében egy alkalommal van mód, a támogatottnak, az elszámolási
határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli kérelme alapján. A módosításról
a Közgyűlés Elnöke, alapítványi támogatás esetén a Közgyűlés dönt.
IV.
Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bányai Gábor s.k.
Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Szigeti László s.k.
Megyei Főjegyző

