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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 11-ei ülésére 

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetének 

megvitatása 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

    

Előkészítő:  Benkovics Edina gazdasági vezető 

   Farkasné Szabó Mária jegyző 

   Spanyielné Elek Györgyi, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 111. §-a szerint: a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves 

költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a 

kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.  A költségvetési 

rendeletben működési hiány nem tervezhető. 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján 

megterveztük a Kakucs Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi 

forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi 

önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése 

értelmében: a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a 

központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be 

a képviselő-testületnek. 2015-ben ez a határidő: február 16. napja. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. - 28. §-a alapján: a jegyző a költségvetési 

rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban 

rögzíti, majd a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a pénzügyi bizottság tagjai által 

megtárgyalt rendelettervezettel kapcsolatos írásos véleményt. 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság írásos véleménye ezen előterjesztéshez csatolásra került. 

 

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint: a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére 

tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat 

felhasználási tervét, (lásd: 3., 4. és 10. melléklet) 

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, 

(lásd: 7. melléklet) 

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – 

tartalmazó kimutatást (lásd: 9. melléklet), és 

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett 

előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő 

esetleges eltérés indokait (lásd: 5. melléklet). 
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Az összevont mérlegről: 

  

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 

kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 

feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni (lásd: 2. melléklet).  

A mérleg főösszegéhez képest a következő táblázat mutatja a feladatok szerinti bontást:  

  

 Kötelező feladat  

(%-ban)  

Önként vállalt 

feladat  

(%-ban) 

Államigazgatási  

feladat (%-ban) 

Bevétel 57,69% 42,31%  

Kiadás 71,19% 28,67% 0,14% 

 

Kakucs Község Önkormányzatának költségvetési bevételi főösszege: 518.492 eFt, ebből a 

működési költségvetési bevételek: 338.698 eFt, a felhalmozási költségvetési bevételek: 31.484 

eFt, finanszírozási bevétel összesen: 148.310 eFt. 

A költségvetési kiadások főösszege: 518.492 eFt, ebből a működési költségvetési kiadások: 

375.660 eFt, a felhalmozási költségvetési kiadások: 55.274 eFt, a tartalékok: 67.558 eFt, 

finanszírozási kiadás 20.000 eFt.  

A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: 128.310 

eFt. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál a költségvetési maradvány, melynek 

értéke 24.360 eFt, az intézményi belső finanszírozás keretében 103.951 eFt. A költségvetési 

hiány külső finanszírozására 20.000 eFt rövid lejáratú, likvid hitel lett tervezve, mely összeget 

a beruházásaink finanszírozására tervezünk felvenni.  

 

Többéves kihatással járó feladatok: 

  

Az Újhartyán-Kakucs községek közös tulajdonában lévő szennyvíztisztító-telep pályázati 

támogatás segítségével megvalósuló felújítási költségének - mely mindösszesen 609.179.500 

Ft-ot tesz ki - Önkormányzatunk által vállalt önereje: 15.229.488 Ft, mely összeget a 

költségvetésbe beterveztünk. 

A beruházás várható befejezési határideje: 2015. 09. 30. 

 

Közvetett támogatások, mentességek:  

   

A közvetett támogatásokat, mentességeket a 9. melléklet tartalmazza, melyeket az alábbi 

jogszabályi rendelkezések alapján építettük a költségvetésbe: 

 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 

8. §-a értelmében alanyi mentességet élvez: 

a) az adóévet megelőző évben a 70. életévét betöltött egyedülálló, amennyiben Ő az ingatlan 

tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója,  

b) az adóévet megelőző évben a 70. életévét betöltött házaspár, amennyiben Ők az ingatlan 

tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói, és a háztartásukban az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg a tárgyévi minimálbér összegét.  

 

A gépjárműadó kedvezménynél a gépjárművel rendelkező mozgáskorlátozottak központi 

jogszabályokban foglalt mentességére vonatkozó kedvezményeket vettük figyelembe. 

 

A talajterhelési díjról szóló 4/2012. (II. 15.) számú önkormányzati rendelete 5. §-a alapján:  

Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy 

kibocsátó, ha: 
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a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor 

érvényes nyugdíjminimum 100%-át,  

b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes 

nyugdíjminimum 150%-át. 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 17/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelet rendelkezik a 

hulladékszállítási díjkedvezményekről az alábbiak szerint: 

 

17. § (1) Az Önkormányzat a település lakossága részére rendszeres ellátásként - kérelemre - 

támogatást nyújt a települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának 

megfizetéséhez.   

(2) A mindenkori hulladékszállítási díjból díjfizetési kedvezményben részesül: 

a) a 70. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,   

amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója, 

b) az a házaspár, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 70. 

életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, 

haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói, 

c) az a házaspár, melynek legalább egyik tagja a 70. életévét betöltötte, az életévének betöltését 

követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, 

kizárólagos használói, 

d) a 65. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől, 

amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója.  

(3) Az ellátás összege: 

a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 100%-a, 

b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a hulladékszállítási díj 75%-a, 

c) a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetekben a hulladékszállítási díj 50%-a. 

(4) A kérelmek elbírálásának hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.   

(5) A Képviselő-testület szociális ügyekben eljáró Bizottsága egyéb esetekben - eseti elbírálás 

alapján - a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével adhat 

díjfizetési kedvezményt. 

(6) Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, akinek 

az ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem 

tartózkodik ott senki. A kérelmet a Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek 

fennállásáról.  

 

Az Áht. 4.-6. §-ai szerint: A költségvetés a költségvetési évben (naptári évben) teljesülő 

költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza 
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének 

kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik. 

 

Költségvetési bevételek különösen: 

 

adatok e/Ft-ban 

 

a) közhatalmi – adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, 

díjak, és más fizetési kötelezettségek – bevételek 

115.653 

b) közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei 160.021 

c) európai uniós forrásokból és az államháztartáson kívülről érkező 

támogatásokból származó bevételek 

 

d) nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 31.484 

e) kapott kamatok  

f) Egyéb működési bevétel 63.025 

 

Költségvetési kiadások különösen: 

 

adatok e/Ft-ban 
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a) költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai 430.934 

b) államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával 

kapcsolatos kiadások 

 

c) európai uniós tagságból és más nemzetközi kötelezettségekből 

származó fizetési kötelezettségek 

 

d) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott 

ellátások 

 

e) nemzeti vagyonnal kapcsolatos kiadások 47.171 

f) államháztartás alrendszereinek adósságával kapcsolatos 

kiadások 

 

 

A költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 

különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (a továbbiakban együtt: költségvetési 

egyenleg). 

A költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendelet rendelkezik. 

 

Költségvetési többlet  

Költségvetési hiány 128.311 

 

A kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-

csoportokra tagozódnak. 

 

Működési költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai: 

 

adatok e/Ft-ban 

 

a) személyi juttatások 99.259 

b) munkaadókat terhelő járulékok 26.914 

c) dologi kiadások 121.480 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 19.155 

e) egyéb működési célú kiadások 108.852 

f) tartalékok 67.558 

 

Felhalmozási költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai: 

 

adatok e/Ft-ban 

 

a) beruházások 47.171 

b) felújítások  

c) egyéb felhalmozási kiadások 8.103 

 

A kiemelt előirányzatokat részletes előirányzatokra (rovatokra) bontottuk a költségvetési 

rendelettervezet 2. mellékletében.  

 

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a vonatkozó törvényi szabályozás és 

a helyi rendeletekben foglaltak határozzák meg, melyekről részletes tájékoztatást a 2., 3. és 4. 

függelékek nyújtanak. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Az Áht. 23. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési 

rendeletben állapítja meg. 

(2) bekezdés alapján:  

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza 

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási 

előirányzatait 
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aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási 

kiadások, kiemelt előirányzatok, és 

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 

szerinti bontásban, 

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi 

előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait 

ba) kiemelt előirányzatok, 

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 

szerinti bontásban, 

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és 

a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) 

bekezdés a) pont ab) ésac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat, 

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet 

felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási 

előirányzatokat, 

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az 

adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, 

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati 

garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot 

keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, 

és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeit, és 

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) 

bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal 

kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást. 

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az 

elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. 

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) 

bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. 

 

Az Ávr. 24. §-a alapján: a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 

között kell megtervezni az alábbiakat: 

 

A költségvetési bevételek kimutatása: 

 

adatok e/Ft-ban 

 

a) helyi adó bevételek 115.653 

b) helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati 

feladataihoz kapcsolódó támogatások 

82.545 

c) központi költségvetésből származó egyéb költségvetési 

támogatások 

140.501 

d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek bevételei 

 

 

A költségvetési kiadások kimutatása: 

 

adatok e/Ft-ban 

 

a) helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai  47.171 

b) helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai   

- európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen 

projektekhez történő hozzájárulásai 

15.229 
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c) helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, 

szociális, rászorultsági jellegű ellátások 

19.155 

d) működési kiadások 356.507 

e) felhalmozási kiadások 8.103 

f) általános tartalék 24.360 

g) céltartalék 43.198 

 

 

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal 

bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett 

tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell 

megtervezni. 

 

Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységgel 

kapcsolatos bevételek: 

adatok e/Ft-ban 

 

a) műkodési bevételek 460 

b) finanszírozási bevételek  51.410 

- melyből az állami bevétel 36.090 

 

Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységgel 

kapcsolatos kiadások: 

adatok e/Ft-ban 

 

a) működési kiadások 49.889 

b) felhalmozási kiadások 2.101 

 

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 11. 

melléklet tartalmazza. 

 

Az Mötv. 117. §-a szerint:  „(1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés 

a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok 

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a 

feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását 

feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek 

alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, 

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy 

felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok 

figyelembevételével történik: 

a) takarékos gazdálkodás, 

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, 

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. 

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. 

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi 

érdekeltségének fenntartását.” 

 

Az Mötv. 118. §-a rendelkezik arról, hogy „a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást 

a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. 

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az 

államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi 

költségvetésbe visszafizetni.” 

 

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem 

tervezhető.  
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A központi költségvetésről szóló törvény 39. §-a alapján: a települési önkormányzatot illeti 

meg 

a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 

önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és 

b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó 

bevétel 100%-a. 

c) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által 

beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a. 

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok: az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja 

rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell 

meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint 

az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt.  

Ennek megfelelően a rendelettervezet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes 

műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre. 

 

Az Áht. 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet az Áht. 29/A. 

§ szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági 

feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet 

el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. 
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT  

2015. ÉVI FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSÁRÓL: 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú 

mellékletében foglaltak figyelembevételével „a helyi önkormányzatok általános működésének 

és ágazati feladatainak támogatása”-ként az alábbi feladatalapú támogatások illetik meg 

Önkormányzatunkat, melynek felhasználása az adott célon történhet:  

 

Az Önkormányzat feladatalapú támogatás címén – előzetes tájékoztatás alapján – 

140.500.559 Ft-ban részesül az államtól, mely összeg az alábbiakból tevődik össze: 

 

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA  

 

I.1.a) Polgármesteri Hivatal működésének támogatása 36.090.400 Ft  

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4.580.000 forint/fő  

A támogatást az elismert hivatali létszám alapján biztosítja a központi költségvetés, melynek 

számítási módszere központilag kidolgozott képlet alapján történik. Önkormányzatunk 

esetében ez a létszám 7,88 fő.  

 

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 13.163.919 Ft, mely 

az alábbiakat foglalja magában: 

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása  

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 

bd) Közutak fenntartásának támogatása  

 

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:  2.362.409 Ft. 

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában 

meghatározott egyes – a költségvetési törvényben nem nevesített – feladatok ellátásra.  

 

„Mötv. 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:  

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- 

és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása; 

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
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14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. 

 

 

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK 

TÁMOGATÁSA 

 

1. Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 

bértámogatása mindösszesen: 45.913.800 Ft. 

 

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4.152.000 

forint/számított létszám/év, az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert 

pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre: 35.000 forint/számított létszám/3 hónap, az 

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert 

összege: 1.800.000 forint/létszám/év. 

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben 

foglalkoztatott, a Köznev. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, 

valamint segítői létszám után illeti meg.  

Az óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra: 8,8 fő, 4 hónapra: 8,6 fő, 

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma: 5 fő. 

 

2. Óvodaműködtetési támogatás: 6.626.666 Ft. 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 70.000 forint/fő/év 

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban 

dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések 

beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos 

működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában 

nevelt gyermeklétszám után. 

 

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

 

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (A támogatás összege jelenleg még nem ismert, a 

támogatás leutalása havonta, az Önkormányzat által ténylegesen kifizetett járandóságok alapján 

igényelt összeg alapján történik.) 

 

A támogatás 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szoctv.) 35. § (1) bekezdése alapján 2015. január–március hónapokban folyósított 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,  

b) az önkormányzat által 2015. évben fizetendő, a Szoctv. 2014. december 31-én hatályban lévő 

rendelkezései alapján, a Szoctv. 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres 

szociális segély 90%-ának,  
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c) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. 

38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra (figyelembe véve a 

Szoctv. 134/C. §-ában foglaltakat is), 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának igénylésére 

szolgál.  

 

2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 13.226.530 Ft. 

 

A támogatás a 32.000 Ft/lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes 

szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.  

A támogatás 60%-a az önkormányzatok által a III.1. a) és b) alpontokban  szereplő ellátásokhoz 

a 2014. február, június és szeptember hónapokban biztosítot t önrész, 40%-a, a települések 

lakosságszáma elismert százalékos arányában  illeti meg a települési önkormányzatokat.  

A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos 

arányok:  

 

Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra 

jutó adóerő-képessége szerint (forint) 

Elismert százalék 

alsó határ felső határ 

0 18.000 100 

18.001 24.000 50 

24.001 32.000 25 

Az adóerő-képesség figyelembevételére vonatkozó szabályokat a kiegészítő szabályok 1.c) 

alpontja tartalmazza.  

 

3. Gyermekétkeztetés támogatása (a konyhai dolgozók béréhez történő hozzájárulás): 

9.873.600 Ft. 

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai, iskolai 

gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. 

A konyhai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege: 1.632.000 forint/számított 

létszám/év. 

A központi költségvetés a Kjt., a Köznev. tv., a Kjt. végrehajtását a köznevelési 

intézményekben és a szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, 

továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú 

támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére. 

A számított munkatársak száma 5,08 fő. 

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 9.862.445 Ft.  

 

 

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 

TÁMOGATÁSA 

 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1.140 forint/fő, összege: 3.352.740 Ft  

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv.-ben, 

valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. 

 

Már a költségvetési törvény beterjesztése során nyilvánvalóvá vált, hogy elegendő központi 

források hiányában az elfogadott inflációt követő növelésre az önkormányzatok - sem a 

személyi juttatások, sem pedig a dologi kiadások vonatkozásában - nem számíthatnak. Ezért a 

költségvetési rendelet-tervezetben szereplő, inflációt követő vagy azt meghaladó növekedések 

forrásainak zömét egyéb önkormányzati forrásokból kell, illetve kellene biztosítani.  
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A 2015. évi költségvetés végrehajtása során is fokozottan törekedni kell a takarékos 

gazdálkodásra, és menet közben folyamatosan ügyelni kell arra, hogy a pénzügyi és gazdasági 

válság, illetve annak utóhatása miatt bármikor kellemetlen helyzetbe kerülhetünk. 

 

A fentiek figyelembevételével a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az 

Önkormányzat Képviselő-testülete elé. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat: 
 

Kakucs Község Önkormányzata 

2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához 

 

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

a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban 

- a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom: 

 

1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:  

Kakucs hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika -

lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek 

fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyonát, 

költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. 

 

Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal 

lássa el.   

 

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, 

bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati 

feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.  

 

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát 

környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon 

a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyiérdekű 

megvalósításához.  

 

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen 

élő emberek jövedelmi helyzetét.  

 

A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a 

segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással van az Önkormányzat területén élőkre, az 

intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. 

 

A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az 

önkormányzat likviditását.   

 

Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet. 

 

2. Környezeti, egészségi hatások: 

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes 

társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint 

gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az Önkormányzat által közvetlenül 

ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, 

mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményeket ahhoz, hogy fedezete legyen ezen 
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feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi 

állapotára, szociális életkörülményeire. 

 

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak 

szerinti létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére.  

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri 

leírásába beépítésre került.  

A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet 

megalkotásával fogja tudni biztosítani.   

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az 

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet előírásai szerint a Polgármesteri Hivatal végzi. 

 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint: 
„115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.” 

 

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében: 

 

23. § (1) Az önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.  

 

24. § (3) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi 

költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 

képviselő-testületnek. 

(Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely 

esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.) 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

A mellékelt rendelettervezet: 

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,  

- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével került 

összeállításra. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

Az előterjesztés alapján kérem az alábbi rendelettervezet megvitatását, majd a módosító 

indítványok figyelembevételével, a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotását: 
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RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (II. …) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben és az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra - a 

következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kakucs Község Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat), az Önkormányzat szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban 

részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre.  

 

2. A költségvetés címrendje 

 

2. § (1) Az Önkormányzat önálló címet alkot. 

 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési 

szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. 

 

a) önállóan működő és gazdálkodó:  Kakucsi Polgármesteri Hivatal 

b) önállóan működő:   Kakucsi Kökörcsin Óvoda. 

 

II. FEJEZET 

 

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

3. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 

370.182.093  Ft költségvetési bevétellel, 

518.492.373  Ft költségvetési kiadással, 

148.310.280 Ft költségvetési egyenleggel 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 
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(4) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet 

felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési cél szerinti 

tagolásban a 3. melléklet tartalmazza. 

 

(5) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten, valamint az Önkormányzat költségvetési hiányának belső 

finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és az 

Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet 

felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat felhalmozási cél szerinti 

tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 

és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek 

futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) 

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit 

az 5. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az Önkormányzatnak a költségvetési évre vonatkozó azon fejlesztési céljait, amelyek 

megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 

válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével 

együtt a 6. melléklet tartalmazza. 

 

(8) Az Önkormányzatnak az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton 

kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza. 

 

(9) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék és céltartalék összegét a 

8. melléklet tartalmazza. 

 

(10) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.  

 

(11) Az Önkormányzat előirányzati ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza. 

 

(12) Az Önkormányzat összesített létszám-előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza. 

 

(13) A képviselői, bizottsági tagság után járó tiszteletdíjak összegét az Önkormányzat 

személyi jellegű kiadásai tartalmazzák. 

 

III.  FEJEZET 

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a 

Polgármester a felelős. 

 

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az 

elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében 

átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a Képviselő-testület 

legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között 



15 

 

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 

költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 

 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előre nem látható, be nem 

tervezett, szükséges kiadások fedezetére - a Képviselő-testület külön engedélye nélkül - 

maximum 500.000 Ft-os értékhatárig kifizetést teljesítsen a tartalék terhére. 

 

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad 

pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél. 

   

5. §  (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt 

bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.  

  

(2) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya 

további 30 napig fennáll, azt az önállóan működő költségvetési szerv vezetője haladéktalanul 

köteles jelenteni az Önkormányzat Jegyzőjének. 

 

(3) A költségvetési szervek:  

a) kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást,  

b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.  

 

(4) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 

felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

(5) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek:  

a) az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott 

támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják 

fel;  

b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű 

használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.  

 

6. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 

(2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben 

szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát. 

 

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános 

tartalék és céltartalék felett a Képviselő-testület és a Polgármester rendelkezik. 

 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester évente köteles beszámolni és 

a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.  

 

7. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és 

kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak 

a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény 

biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 

 

(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, 

a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a 

Képviselő-testület jóváhagyását követően. 
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8. § (1) Az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az 

Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni. 

  

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek:  

a) kezességet nem vállalhatnak, 

b) értékpapírt nem vásárolhatnak,  

c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,  

d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az 

esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését 

nem veszélyezteti,  

e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.  

 

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek támogatást társadalmi szervezeteknek nem 

nyújthatnak. 

 

9. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására 

csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény 

tekintetében is köteles betartani.  

   

10 § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk 

keretében szellemi tevékenységnek, szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 

igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel 

munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett 

köthetnek szerződést: 

a) szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv 

alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető, 

b) a költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat 

a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy 

szervezettel szerződést köthet. 

 

11. § A Képviselő-testület a Kakucsi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az alábbiakat 

határozza meg: 

a) köztisztviselői illetményalap mértéke megegyezik a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló hatályos törvényben meghatározott összeggel, 

b) a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő illetményalapjának 

20%-a (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) 

bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével), 

c) köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete megegyezik a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló hatályos törvényben meghatározott összeggel, 

d) a köztisztviselők juttatására a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendeletben, illetőleg a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

24/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.  

 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

12. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében 

a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. 
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Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor 

köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 

 

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját 

és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. 

 

6. Záró és vegyes rendelkezések 

 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 

1-jétől kell alkalmazni. 

 

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán, valamint az Önkormányzat www.kakucs.hu honlapján - kell kihirdetni, a 

kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kakucs.hu/


18 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleménye 

Kakucs Község Önkormányzatának 

2015. évi költségvetési rendelettervezetéről 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

27. § (2) bekezdése előírja, hogy a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési 

rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 2015. évi költségvetési rendelettervezetet megismerte és a 

2015. február 3-ai ülésén megtárgyalta. 

 

Összességében a Bizottság a Kakucs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési 

rendelettervezetével egyetért, azt a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja. 

A rendelet-tervezet határidőben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően került 

összeállításra. A költségvetési egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány bevonásával, az 

önkormányzat saját bevételeinek (pl. helyi adó) biztosításával, illetve várható 

ingatlanértékesítésből sikerült megteremteni.  

Fő szempont 2015. évben is a költségvetési egyensúly fenntartása, az Önkormányzat 

fizetőképességének a megőrzése és a fejlesztési feladatok megvalósítása a pályázati 

lehetőségek maximális kihasználása mellett, ehhez viszont takarékos, fegyelmezett 

költségvetési gazdálkodásra és a végrehajtási szabályok következetes betartására van 

szükség. 

 

Kakucs, 2015. február 4. 

 

 

Spanyielné Elek Györgyi sk. 

elnök 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 11-ei ülésére 

 

 

Tárgy: A civil szervezetek támogatására vonatkozó  új rendelettervezet 

megtárgyalása, valamint a civil szervezetek támogatására 

pályázat kiírása 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

    

Előkészítő:  Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § 

(9) bekezdés alapján a Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 

átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. 

 

Ezen felhatalmazás alapján a korábbi Képviselő-testület a 9/2012. (III. 14.) számú 

önkormányzati rendeletével megalkotta a helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló rendeletet, melyet azonban az időközben 

megváltozott jogszabályok miatt hatályon kívül kell helyezni, s helyette új rendeletet alkotni.  

 

Jelen rendelettervezetben meghatároztuk a rendelet megalkotásának célját, hatályát, a 

támogatás feltételrendszerét, pénzügyi forrását. Rögzítettük a pályázatok kiírásának, 

elbírálásának, a pénzügyi támogatás felhasználásának és elszámolásának módja mellett azokat 

a határidőket, melynek során a nyertes pályázó elszámolni köteles a felvett pénzeszköz 

felhasználásáról, a fel nem használt, vagy a pályázott célnak nem megfelelően felhasznált 

támogatás visszafizetésének időpontjáról, a támogatási szerződésben foglaltak be nem 

tartásának szankcionálásáról.  

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatban hatályban lévő 

jogszabályok: 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény (Knyt.), 

- a törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet. 

 

Miután a Képviselő-testület megalkotta a közpénzekből nyújtott támogatásokra vonatkozó 

rendeletét, és a költségvetési rendeletében egy bizonyos összegű keretet elkülönített ezen 

célokra - a támogatás elnyerése érdekében a civil szervezetek részére - pályázatot ír ki, melyet 

a helyben szokásos módon (pl. honlapon, hirdetőtáblán) közzé kell tenni.   

 

A pályázók által benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell a megjelölt célokat, feladatokat, 

a felhasználás várható időpontját és az igénylendő összeget, a Knyt. 14. § szerinti nyilatkozatot. 

 

A Knyt. előírásai szerint a pályázóknak pályázataik, egyedi támogatási igényeik benyújtásakor 

nyilatkozniuk kell arról: nem áll-e fenn olyan törvényben meghatározott körülmény, amely 

kizárja őket a közpénzből nyújtott támogatás lehetőségéből (összeférhetetlenség), vagy olyan 
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körülmény, amelynek közzététele kötelező (érintettség). Érintettség esetében a pályázóknak 

közzétételi kérelmet kell benyújtaniuk. 

 

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó az összeférhetetlenségről, illetve az érintettségről nem 

nyilatkozik. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról 

nyilatkozott is, de annak közzétételét a törvényben meghatározottak szerint nem 

kezdeményezte. A kérelmező törvényi adatszolgáltatási kötelezettségét akkor is köteles 

teljesíteni, ha egyedi támogatási kérelmet nyújt be. 

 

A pályázatok befogadásakor ügyelni kell az összeférhetetlenség, érintettség megfelelő 

kezelésére, érintettség esetén a közzétételi kérelem meglétére. Az érintett (pl. egy egyesület 

elnöke tagja a testületnek, vagy a döntést előkészítő Bizottságnak) döntés-előkészítésben, 

döntéshozásban nem vehet részt (a döntéshozáskor tartózkodjon), továbbá a kötendő támogatási 

szerződést az elnök helyettesítésével megbízott vezető lássa el kézjegyével. 

 

Csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely letétbe helyezte 

beszámolóját, azaz Bíróság által bejegyzett szervezet.  

 

A felosztást követően a nyerteseket értesíteni kell, majd szükséges minden civil szervezetnek 

nyújtott forinttámogatáshoz támogatási szerződést kötni. A szerződésnek legalább 

tartalmaznia kell: a pénzeszköz nagyságát, a felhasználás körét, az elszámolás határidejét, az 

elszámolás módját, a nem cél szerinti felhasználás esetén szankciók lehetőségét. 

 

A támogatási szerződésben tehát meg kell jelölni, hogy amennyiben nem a megjelölt célra 

fordítják a támogatás összegét, attól engedély nélkül eltérnek, vagy a megjelölt határideig nem 

számolnak el, abban az esetben kizárhatják magukat a következő évi támogatásból, valamint a 

támogatást egy összegben kötelesek visszafizetni. 

 

A támogatási szerződések aláírására pénzügyi ellenjegyzést követően kerülhet sor. 

 

A meghatározott felhasználást megelőzően a támogatott részére át kell utalni az összeget. 

 

A támogatottnak minden esetben számlamásolattal alátámasztott tételes elszámolást kell 

készítenie a megadott határidőig. A szöveges elszámolás a felhasználás pontos ismertetése. 

 

A Knyt. 5. § előírásának megfelelően a pályázatokat befogadó önkormányzatnak közzé kell 

tennie a pályázatokat a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett, 

www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,  

a civil szervezetek támogatásáról szóló 

…./2015. (……) önkormányzati rendelettervezethez 

 

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

a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban  

- a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom: 

  

1. Az új rendelet megalkotásának, a korábbi rendelet felülvizsgálatának célja  
A Képviselő-testület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő 

állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása 

- többek között a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, szórakozása, 

sportolása, a lakosság közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezet 

megóvása - céljából.  

Ennek érdekében 2011-től helyi önkormányzati rendelet szabályozza az önszerveződő 

közösségek pénzügyi támogatásának a rendjét. A civil szervezetek támogatása önként vállalt 

feladata az önkormányzatnak.  

Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására a Képviselő-testület az Önkormányzat 

éves költségvetéséről szóló rendeletében - a község anyagi lehetőségeitől függően – 

jóváhagyott egy keretösszeget pályázati úton történő felosztás céljából. 

A meglévő rendelet felülvizsgálata során a célunk a rendeletben foglalt feltételeknek a 

pontosítása, kibővítése, valamint a vonatkozó, magasabb rendű jogszabályoknak való 

megfelelés volt. 

 

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 

A jelen rendelettervezetben szabályozásra kerülő pénzbeli ellátások fedezetét az Önkormányzat 

saját költségvetési forrásából biztosítja. A rendelet megalkotásának célja, hogy az 

Önkormányzat anyagi segítséget nyújtson a pályázatot benyújtó civil szervezetek, 

önszerveződő helyi közösségek, magánszemélyek számára – a helyi közösséget érintő 

feladataik, terveik megvalósításához.  

 

3. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek  

A rendeletben szabályozott pénzügyi támogatások biztosításáról a Képviselő-testület a 

Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein keresztül gondoskodik, ahol a személyi és 

tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.  

 

4. Környezeti és egészségügyi következmények 

Hatásai nem mérhetők, csak becsülhetőek. Pszichológiai kutatások szerint az együttműködés, 

a kitűzött célok pozitív hatást gyakorolnak a szervezetekben aktívan résztvevők életére. Ezzel 

a tevékenységgel kimutathatóan erősödik a tagok lelki egészsége.  

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

A fentiek alapján kérjük a Képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi rendelettervezetet 

megtárgyalni, a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezni, és - az esetleges módosító 

indítványok figyelembevételével - az új rendeletet megalkotni szíveskedjenek. 
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RENDELETTERVEZET: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (……) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,  

a civil szervezetek támogatásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott 

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

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja, hatálya 
 

1. § (1) A rendelet célja, hogy Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az 

államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre 

vonatkozó eljárást. 

 

(2) Az Önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő 

közösségek, egyházak, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja 

a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet 

és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport 

terén végzett tevékenységet. 

 

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

pénzeszköz-átadásra és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére függetlenül attól, 

hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el 

az Önkormányzat támogatást. 

 

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

tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

 

(5) Az Önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok 

megvalósulása érdekében a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházak és a 

magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a 

költségvetéséből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a 

közösségek működéséhez és rendezvényeihez. 

 

(6) A hivatalosan be nem jegyzett, nyilvántartásba nem vett szervezetek - ideértve a természetes 

személyeket is - a hivatalosan bejegyzett, nyilvántartásba vett, befogadó szervezeteken 

keresztül igényelhetnek támogatást.  

 

(7) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület évente, a 

költségvetési rendeletében állapítja meg. 
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2. A támogatás nyújtásának feltételei 
 

2. § (1) A civil szervezet, a civil szervezetbe befogadott szervezet, önszerveződő közösség, 

egyház, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha  

a) azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Kakucs község 

lakosságának érdekeit szolgálja, és 

b) benyújtja az éves munkatervét, melyben nevesíti, hogy a támogatást milyen célra 

igényli, és a cél megvalósításához milyen mértékű önrészt tud biztosítani. 

 

(2) A pályázattal támogatott célok különösen: 

a) az önkormányzati feladatok ellátását segítő, esetleg átvállaló egyesületek 

megalakulásának segítése, hozzájárulás a működésükhöz, 

b) olyan rendezvények támogatása, amelyek öregbítik a község jó hírét, 

c) az alkotó közművelődési tevékenységek, a kultúra és a hagyományok ápolása, 

d) a nemzetközi együttműködés támogatása, 

e) gyermekek táboroztatása, 

f) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, 

g) közösségi élet erősítése, 

h) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, 

i) természeti és épített környezet védelme, megóvása, 

j) közrend- és vagyonvédelem erősítése, 

k) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő, önkéntes programok 

szervezése és lebonyolítása, 

l) helyi közösséget érintő kiadványok készítése, 

m) olyan akciók támogatása, amelyek hozzájárulnak a lakosság  

1. oktatásához,  

2. sportolásához, a sportolási lehetőségek fejlesztéséhez, elősegítéséhez, 

3. szabadidejének tartalmas eltöltéséhez,  

4. életminőségének javításához, rekreációs programjának szervezéséhez, 

5. önszerveződő, civil szférájának megerősödéséhez, a civil szervezetek és az 

Önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdításához. 

 

(3) Csak olyan szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját. 

 

(4) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére 

a Képviselő-testület egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt.  

 

(5) Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen 

alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település 

érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni. 

 

II. Fejezet 

 

A pályázat 

 

3. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása 
 

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének 

hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb tárgyév április 30-áig.  
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(2) A pályázati felhívásban kell megjelölni a pályázat megjelentetésének napját,  benyújtásának 

határidejét. 

 

(3) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin kell közzétenni. 

 

(4) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági 

nyilvántartásba vételi számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, 

a nyilvántartott tagok számát, 

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát, 

c) a pályázat nevét, 

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, 

megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját. 

 

(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló 

okirat száma; 

b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a 

szervezet vezetője által hitelesített másolata; 

c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 

hiányáról; 

d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; 

e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett 

köztartozása nincs; 

f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott 

eljárás ellene nincs folyamatban; 

g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek; 

h) a szervezet tárgyévi költségvetése, munkaterve; 

i) a pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolás a mérlegbeszámoló 

bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan. 

Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, 

a pályázó köteles tárgyév május 31-éig pótlólag becsatolni, mely a támogatási 

szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra. 

 

(6) A pályázat alapján a pályázók részére támogatás nyújtható 

a) működési kiadásaik finanszírozásához, 

b) a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához, 

c) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához, 

d) hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadásaik 

fedezéséhez. 

 

4. § (1) Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni. 

 

(2) Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor. 

 

(3) A pályázatokat írásban, egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell 

benyújtani, e rendelet 1. mellékletét képező pályázati adatlapon. 

 

(4) A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 15. nap. 
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(5) A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. 

A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. 

 

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

maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja 

pályázatához. 

 

(7) A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. 

Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban 

meghatározott határidőre. 

 

(8) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben 

egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet. 

 

4. Egyedi kérelem 

 

5. § (1) Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi 

kérelem elbírálásáról a polgármester határozattal, 30 napon belül dönt. 

 

(2) Alapítvány által benyújtott egyedi kérelem elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik, melyről a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. 

 

(3) A polgármester által egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti 

átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy, illetve 

szervezet, közösség képviselője részére. 

 

(4) Az egyedi kérelemre történő támogatás esetenként az 50.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A 

támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. 

 

5. A pályázat elbírálása 

 

6. § (1) A pályázatokról - a társadalmi ügyekért felelős bizottság véleményének kikérését 

követően - a Képviselő-testület dönt, a pályázati határidő lejártát követő ülésén. 

 

(2) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely 

a) a benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot 

szolgáltatott, 

b) esetében a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározottakat, 

c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, 

meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, 

d) tekintetében a Knyt. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn, 

e) a Knyt. 9. §-ában foglaltak alapján kizárásra került, a kizárás időpontjáig. 

 

(3) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni: 

a) a támogatott szervezet pontos megjelölését, 

b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, 

megvalósításának befejezési határidejét, 

c) a támogatás összegét, 

d) a támogatással történő elszámolás határidejét, 

e) a Knyt. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslatai felhívást. 

 

(4)  A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti számlájára 

kerül átutalásra. 
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III. Fejezet 

 

A támogatás 

 

6. A pénzügyi támogatás felhasználása 

 

7. § (1)  A támogatás nyújtásáról szóló képviselő-testületi döntés alapján a támogatottal a jelen 

rendelet 2. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül. 

 

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, 

képviselőjét, 

           b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését, 

           c) a támogatott cél pontos meghatározását, 

           d) a támogatás összegét, 

           e) azon költségnemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható, 

           f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját. 

 

(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt 

célra használható fel. 

 

(4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá. 

 

7. A támogatással történő elszámolás 

 

8. § (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott 

határidőig köteles elszámolni. 

 

(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 3. mellékletben meghatározott tartalmú 

és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia. 

 

(3) A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi iroda, illetve a belső ellenőrzés útján – a 

bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre 

átadott pénzeszközök teljesüléséről. 

 

(4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 4. melléklet szerinti 

adattartalommal. 

 

(5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy 

„………… Ft Kakucs Község Önkormányzatával kötött ……….. számú támogatási szerződés 

terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. 

 

(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a 

támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatást 

nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó 

felszólításától számított 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni. 

 

(7) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 

napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés 

közötti időre eső, a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá 

kell számítani. 
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8. Kizárás a támogatásból 

 

9. § (1) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére 

sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján 

önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 

 

(2) A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott 

a) amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben 

kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig 

b) amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg 

nem haladó részét a szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig 

c) amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben 

kikötöttől eltérő célra fordította, 1 évig 

nem részesülhet önkormányzati támogatásban. 

 

9. A pénzügyi támogatás nyilvánossága 

 

10. § A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott 

célokról a Képviselő-testület döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot az 

Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin való közzététel útján. 

 

IV. Fejezet 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átvétele 
 

11. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a 

polgármester dönt, mely döntésről a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen, de 

legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. 

 

V. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önszerveződő közösségek, 

civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet. 

 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk.        

polgármester                                                                         jegyző 

 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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1. melléklet 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,  

a civil szervezetek támogatásáról szóló .../2015. (....) önkormányzati rendelethez 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

a Kakucs Község Önkormányzata  

pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás igényléséhez 

20__ . ÉVRE VONATKOZÓAN 

 

1. A pályázó adatai: 

A pályázó neve:           

A pályázó címe:           

A pályázó adószáma:           

A pályázat megvalósításáért felelős személyek adatai: 

 

Név:              

Cím:             

Telefonszám:            

E-mail cím:            

 

2. A pályázati témakör: (a célt meg kell jelölni) 

 

A pályázattal támogatott célok különösen: 

1) az önkormányzati feladatok ellátását segítő, esetleg átvállaló egyesületek 

megalakulásának segítése, hozzájárulás a működésükhöz, 

2) olyan rendezvények támogatása, amelyek öregbítik a község jó hírét, 

3) az alkotó közművelődési tevékenységek, a kultúra és a hagyományok ápolása, 

4) a nemzetközi együttműködés támogatása, 

5) gyermekek táboroztatása, 

6) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, 

7) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, 

8) természeti és épített környezet védelme, megóvása, 

9) közrend- és vagyonvédelem erősítése, 

10) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő, önkéntes programok 

szervezése és lebonyolítása, 

11) helyi közösséget érintő kiadványok készítése 

12) olyan akciók támogatása, amelyek hozzájárulnak a lakosság  

a) oktatásához,  

b) sportolásához, a sportolási lehetőségek fejlesztéséhez, elősegítéséhez, 

c) szabadidejének tartalmas eltöltéséhez,  

d) életminőségének javításához, rekreációs programjának szervezéséhez, 

e) önszerveződő, civil szférájának megerősödéséhez, a civil szervezetek és az 

Önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdításához, vagy 
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3. A pályázat előzménye: 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

4. A pályázatban megvalósítandó cél: 

Figyelem: Egy pályázati űrlapon csak egy pályázati célra nyújthat be igényt! 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

5. A pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet: 

 

Saját forrás:         

 

Egyéb forrás:         

 

Pályázott összeg:        

 

6. A pályázott összeg részletezése: (költségvetés) 
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7. Befogadó, számlatulajdonos adatai: 

 

Név:             

Helység, utca, házszám:          

Telefon/fax:            

A számlavezető pénzforgalmi jelzőszáma:       

             

 

8. A pályázathoz csatolandó: 

 

a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló 

okirat száma; 

b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a 

szervezet vezetője által hitelesített másolata; 

c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 

hiányáról; 

d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; 

e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett 

köztartozása nincs; 

f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott 

eljárás ellene nincs folyamatban; 

g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek; 

h) a szervezet tárgyévi költségvetése, munkaterve; 

i) a pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolás a mérlegbeszámoló 

bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan. 

Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, 

a pályázó köteles tárgyév május 31-éig pótlólag becsatolni, mely a támogatási 

szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra. 

 

A pályázó kijelenti, hogy az adatlapon leírtak megfelelnek a valóságnak. 

 

A pályázat kelte:      

     

P.H. 

A pályázó aláírása 
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1. NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról  

 

A Pályázó neve:  

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Képviselőjének neve:  

 

Egyéb szervezet esetén székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  

            ____ 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 

 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll az ____ pont alapján 

 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll az ____ pont alapján 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

            

             

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:  

            

             

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 

 

Kelt: 

          

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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2. KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

A Pályázó neve:  

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Képviselőjének neve:  

 

Egyéb szervezet esetén székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  

            ____ 

 

Kijelenten, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 

megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert 

 

a. A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében 

nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás: 

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye 

beírandó): 

            

             

 

b. Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó 

esetén!) 

 

Indoklás: 

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2007. évi CLXXXI. 

törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei.  

 

c. Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag 

természetes személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás: 



33 

 

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 

döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény 

értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.  

 

d. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) 

pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó 

esetén!) 

 

Indoklás: 

Az érintett tulajdonos, szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álla (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

            

             

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

             

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér.  

 

e. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy 

szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert 

o vezető tisztségviselője 

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja 

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést 

hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt 

közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója 

 

Indoklás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

             

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

             

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2007. évi CLXXXI. 

törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei.  

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.  
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Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Kelt:  

 

         Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 

2.  melléklet 

 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,  

a civil szervezetek támogatásáról szóló .../2015. (....) önkormányzati rendelethez 

 

Támogatási szerződés 

 

amely létrejött 

egyrészről Kakucs Község Önkormányzata (képviselője: Dr. Kendéné Toma Mária 

polgármester, címe: 2366 Kakucs, Fő utca 20.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről 

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

mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott) 

 Székhelye: ……………………………………………………………………………… 

 Levelezési címe: ………………………………………………………………………... 

 Adószáma: ……………………………………………………………………………… 

 Pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatás átutalásra kerül:  

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

 A pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy neve:  

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

Támogató és Támogatott (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon 

az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Támogató a Kakucs Község Önkormányzata Képviselőtestülete által az önkormányzat 

államháztartáson kívülre nyújtott 20….. évi önkormányzati támogatásról szóló felhívására 

beadott pályázata alapján, a ………../20…… (….…..) Képviselőtestületi határozatban rögzített 

döntése szerint a Támogatott pályázati célja megvalósításához …………….. ,- Ft, azaz 

……………………..…. forint vissza nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a Támogatott 

részére. 

 

2. A nyújtott támogatás az alábbiakra használható fel:………………………...……………….. 

 

3. A pályázati kiírás és a Támogatott ……..…… ügyiratszámon iktatott adatlapja a jelen 

támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

4. A kifizetés átutalással történik a Támogatott jelen Támogatási szerződésben rögzített 

pénzforgalmi számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül. 

 

5. Támogatott kijelenti, hogy az adott célra benyújtott, pályázati adatlapon igényelt 

támogatásnak megfelelően számol el a tárgyévet követő év január 15-éig.  
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6.  Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem 

tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján 

önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 

A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott 

 amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben 

kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig 

 amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg nem 

haladó részét szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig 

 amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől 

eltérő célra fordította, 1 évig 

nem részesülhet önkormányzati támogatásban. 

 

7. Támogatott kijelenti, hogy az adatlapon rögzített adatok esetleges változásáról a változás 

beálltát követő 5 munkanapon belül a pályázat kiíróját írásban értesíti. 

 

8. A Támogatott az elnyert támogatás felhasználásáról legkésőbb a tárgyévet követő év január 

31. napjáig pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni, melyhez csatolnia szükséges a 

hiteles számlamásolatokat. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy „…….. Ft Kakucs 

Község Önkormányzatával kötött …. számú támogatási szerződés terhére elszámolva” 

szövegrészt, valamint a szakmai teljesítés igazolása történjen meg.  

 

9. Jelen támogatási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik Szerződő Felek közül az 

utolsóként aláíró aláírásának napjával. 

 

10. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás összege vonatkozásában 

megtévesztette, ill. tévedésbe ejtette a támogatás adóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett 

részét köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az Önkormányzat 

részére a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal terhelten 

visszafizetni. 

 

11. A szerződő Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 

értelmezték, és a Támogatási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírják. 

 

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

  Támogatott                Támogató 

 

 

Kelt: Kakucson, 20….. év ………………….... hónap ……napján                     
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3. melléklet 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,  

a civil szervezetek támogatásáról szóló .../2015. (....) önkormányzati rendelethez 

 

 

Útmutató 

A támogatott számára nyújtott önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi 

beszámoló elkészítéséhez 

 

A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló 

követelményei: 

 

1. A szerződésben rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, 

melynek összhangban kell lennie, a támogatási igény benyújtásakor beadott 

dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés). 

 

2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei: 

 

a) rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél 

- pontos leírását, időpontját, helyszínét, 

- résztvevők számát, 

- az együttműködő szervezetek listáját. 

 

b) hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikkek, stb.) 

 

3. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei: 

 

a) a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok hitelesített másolata 

(számla, számviteli bizonylat). A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti 

példányára rá kell vezetni, hogy ………………………………. Ft Kakucs Község 

Önkormányzatával kötött ……………. számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, 

majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell a hitelesített 

másolatot elkészíteni. 

 

b) kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be, 

 

c) teljesítést igazoló bizonylatok (bankkivonat, kiadási pénztárbizonylat, teljesítést igazoló 

jegyzőkönyv, stb.) hitelesített másolata, 

  

  d) kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása. 
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4. melléklet 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,  

a civil szervezetek támogatásáról szóló .../2015. (....) önkormányzati rendelethez 

 

Bizonylatösszesítő 

Bizonylat 

sorszáma 

Bizonylat 

kiállításának 

kelte 

Bizonylat 

kiállítója 

Bizonylat 

tartalma 

Bizonylat 

bruttó 

végösszege 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Kelt ……………………., 20….év …………….. hó …. nap 

 

       ………………………………….. 

      a szervezet képviselője 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

1. függelék 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,  

a civil szervezetek támogatásáról szóló .../2015. (....) önkormányzati rendelethez 

 

 

Kivonat a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényből  

 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek 

önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá 

tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja, 

f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel 

rendelkező azon szervezeti egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy 

tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, 

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 

(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a 
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támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere működésének 

támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek előkészítésében, lebonyolításában a 

regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre 

befolyással nem rendelkezik. 

(3) A Nemzeti Kulturális Alap bizottsága és kollégiumai által elbírált pályázatok 

tekintetében az (1) bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy olyan egyesület, alapítvány, 

gazdasági társaság, egyház vagy szakszervezet pályázzon, amelyben a pályázati eljárásban 

döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó személy, vagy ennek közeli 

hozzátartozója vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja. 

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma 

vagy a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 

2. §-ának (6) bekezdése szerint a bizottság hozná, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában 

meghatározott valamely körülmény fennállása az érintett kollégiumi vagy bizottsági tag 

NKA tv. 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségét alapozza meg. 

(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény 

alapján létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási 

tevékenységet végző alapítvány. 

8. § (1) Ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben 

az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 

szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja, 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg. 

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási 

döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e 

körülménynek a honlapon történő közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 

részesülhet. 
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2. függelék 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,  

a civil szervezetek támogatásáról szóló .../2015. (....) önkormányzati rendelethez 

 

 

BEFOGADÓ NYILATKOZAT 

 

Abban az esetben szükséges a pályázati dokumentációhoz csatolni a nyilatkozatot, 

amennyiben a Támogatott és a támogatási összeget befogadó szervezet nem azonos! 

 

A(z) .........................................................................................................................  elnevezésű 

befogadó szervezet biztosítja  a ............................................................................................, mint 

bankszámlával nem rendelkező civil szervezetet, hogy számára az önkormányzati támogatás 

összegét a(z) ………………........………...……………………….....…………… nevű 

pénzintézetnél vezetett, ……………….… IBAN számú ………....……. swift kóddal 

rendelkező bankszámláján kezeli, valamint a ……………........…………………….….……… 

számú adószámát a  nevezett, befogatott szervezet …….. évi támogatási pályázatának 

benyújtásához biztosítja.  

 

A támogatási összeget HUF valutanemben kérem utalni.  

 

A befogadó szervezet vállalja, hogy a bankszámlájára beérkező támogatási összeget a számlára 

érkezést követően, de legkésőbb 10 napon belül folyósítja a Kedvezményezett részére (a pénz 

átutalását igazoló kivonatot a Kedvezményezettnek az elszámoláshoz csatolnia 

szükséges!). 

 

A befogadó intézmény kizárólag olyan Magyarországon bejegyzett intézmény lehet, 

amely rendelkezik magyarországi adószámmal és bankszámlaszámmal!  

 

A befogadó szervezet neve: ………………………………………………………. 

A befogadó szervezet címe: ………………………………………………………. 

 

A befogadó szervezet törvényes képviselőjének neve:  

……………………………………………………….. 

A befogadó szervezetnél kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mailcíme: 

……………………………………………………….. 

A befogadó szervezet banki adatai:  

 

Bank neve:  …………………………………………….. 

Számla száma: …………………………………………….. 

 

IBAN szám: …………………………………………….. 

Swift kód: …………………………………………….. 

A(z) .........................................................................................................................  elnevezésű 

befogadó szervezet hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nem fizeti ki a befogadott szervezet 

számára megítélt összeget a meghatározott határidőn belül, abban esetben a(z) 

………………........………...……………………….....…………… nevű pénzintézetnél 

vezetett, ……………….… IBAN számú ………....……. swift kóddal rendelkező 

bankszámlájára a támogatást folyósító Kakucs Községi Önkormányzat azonnali beszedés 

benyújtására szóló felhatalmazást (inkasszót) jegyezzen be.  

 

Kelt: Kakucs, ………..év ………………hó ………nap 
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……………………………………    ………………………………… 

Befogadott szervezet képviselője                               Befogadó szervezet képviselője 

 

 

A nyilatkozathoz csatolni szükséges egy példányban: 

 

- a befogadó létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló 30 napnál nem 

régebbi okiratnak (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, 

bírósági kivonat) a kiállító hatóság vagy közjegyző által hitelesített másolata.  

 

- a befogadó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy 

ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett 

aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített 

eredeti példánya. 

 

 

3. függelék 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról,  

a civil szervezetek támogatásáról szóló .../2015. (....) önkormányzati rendelethez 

 

 

NYILVÁNTARTÁS 

 

az Önkormányzat által – nem szociális ellátásként – juttatott összegekről,  

valamint az azokkal kapcsolatos  megállapodásokról  

 

Év: ……………….. 

 

Nyt. 

sorsz. 

Támogatott 
Támogatott 

cél Neve Címe 

    

    

 

Megítélt 

támogatás  

összege (Ft) 

Kifizetés Számadási kötelezettség 

Időpontja 
Összege 

(Ft) 
Határideje 

Teljesítésének 

időpontja 
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Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2015. (......) Határozata: 

Pályázat kiírásáról civil szervezetek számára 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az  államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletben  (a továbbiakban: civil rendelet) foglaltak alapján a civil 

szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházak és magánszemélyek 2015. évi 

támogatására pályázatot hirdet meg. 

 

2. A pályázatot a civil rendelet 1. melléklete szerinti Pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban 

megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Kakucsi Polgármesteri Hivatalba - Kakucs  

község Polgármesterének címezve. 

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a 

www.kakucs.hu internetes honlapról. 

 

3. A pályázat megjelentetésének napja: 2015. február 16. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 3. (kedd) 16 óra 

A támogatás odaítéléséről és az elnyert összeg mértékéről a Képviselő-testület dönt a pályázat 

benyújtását követő ülésén. 

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók értesítést kapnak.  

 

4. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap 

a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról. 

A támogatási szerződés tartalmi elemeit a civil rendelet  2. melléklete rögzíti. 

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az 

irányadóak. 

 

5. A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót köteles 

készíteni a támogatási szerződésben és a civil rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

a 2015. február 11-ei ülésére 

 

Tárgy: Egyebek ..... 

Döntés mentőautó fenntartásához történő hozzájárulás 

iránti kérelemről 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

2014 szeptemberében a dabasi székhelyű Regnum-M. Bt. képviseletében Dr. Talabér János 

azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy járuljunk hozzá, hogy a Dabas és környéke 

lakosságának szolgálatára, valamint rendezvények biztosítására a környező települések 

közösen vásároljanak meg egy mentőautót. 

 

A megkeresésre reagálva a Képviselő-testület a 88/2014. (09. 12.) Határozatával az alábbi 

döntést hozta: 

 

„Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Regnum-M Bt. 

(székhely: 2370 Dabas, Lakos dr. utca 30.) megkeresését és úgy dönt, hogy anyagi lehetőség 

hiányában az Önkormányzatnak nem áll módjában támogatást nyújtani - a dabasi és Dabas 

környéki települések rendezvényeinek biztosítására és a lakosság szolgálatára használandó 

- mentőautó megvásárlásához.”  

 

A napokban Dr. Talabér János úrtól újból érkezett egy támogatáskérés iránti megkeresés 

Önkormányzatunk felé, azonban már nem a Regnum-M Bt., hanem a Dabas és Környéke 

Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. részéről. 

 

Dr. Talabér János úr levelét mellékelten csatoljuk. 

 

Kérjük a tárgyban a Képviselők véleményét. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 11-ei ülésére 

 

Tárgy: A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati 

Társulás 2015. évi költségvetése 

 

Előterjesztő:    Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

Szavazás módja:   egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Újhartyán Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat a költségvetéstervezet képviselőknek 

történt megküldését követően az alábbi megkereséssel fordult Önkormányzatunkhoz: 

 

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás, mint önálló 

költségvetési szerv – a törzskönyvi bejegyzését és működési engedélyének megszerzését 

követően, az OEP-szerződésben meghatározottak szerint - 2014. november 1-től a 

finanszírozását már az önálló költségvetési fizetési számlájára kapja. Ezért ezen időponttól 

kezdődően külön költségvetése van.  

Bevétele:  31.951.000 Ft, melyből TB finanszírozás: 16.440.000 Ft. 

Kiadása:   31.951.000 Ft. 

 

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a bevételeket és kiadásokat rovatokra lebontva, a 2. 

melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet, míg a 3. melléklet a mérleget tartalmazza. 

 

Kérik a fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a 

költségvetés jóváhagyására, és az önkormányzatokra lakosságarányosan megállapított összeg 

költségvetésben történő elkülönítésére. 

  

Kakucs                                         3 605 000     

Inárcs                                         5 998 000     

Újlengyel                                         2 208 000     

Újhartyán                                         3 700 000     

Összesen                                        15 511 000     

A fenti táblázat szerint Kakucs község Önkormányzatára - a fenntartásban részt vevő 

településekre jutó 15.511.000  Ft-os működési kiadásból - lakosságarányosan 3.605.000 Ft jut, 

ezért ezen összeget kell nekünk 2015-ben az Ügyelet részére biztosítanunk. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2015. (.......) Határozata: 

A „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez történő 

hozzájárulásról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Háziorvosi Ügyelet” 

Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésére lakosságarányosan 3.605.000 Ft-ot 

különít el az Önkormányzat 2015. költségvetésében. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester 


