
Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 

vonatkozó rendelkezésekről 
  

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) 

pontjában, 42. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 
  

1. §   Az önkormányzat támogatja:  

a) a község kulturális életének színesebbé tételét,  

b) a civil programok felkarolását hagyományteremtő célzattal, 

c) a község kulturális értékeinek megóvását, 

d) a község természeti értékeinek védelmét,  

e) a község környezet védelméhez kapcsolódó programok szervezését,  

f) egészségügyi, oktatási, szociális és sport célt ellátó az egyesülési jogról, a közhasznú 

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

CLXXV. törvény hatálya alá tartozó Komárom-Esztergom megyei szervezetet és 

 

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

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

Komárom-Esztergom megyei szervezetet. 

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott célok megvalósítását vállaló szervezetek támogatási igény 

iránti kérelmüket a képviselő-testülethez kell benyújtaniuk. A kérelemben meg kell jelölni 

az igénylendő támogatás mértékét. A kérelemről a képviselő-testület a soron következő 

képviselő-testületi ülésén dönt, mely döntésről 15 napon belül a kérelmezőt írásban értesíti. 

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

 

a) Az önkormányzat és a kérelmező:  

 

aa) nevét. 

 

ab) székhelyét,  

 

ac) adószámát, 

 

ad) képviselőjének nevét, és 

 

ae) bankszámlaszámát; 

 

b) a támogatás felhasználásának célját, 

 



c) a támogatás összegét. 

 

d) a támogatás elszámolásának módját,  

 

e) a támogatás elszámolásának határidejét,  

 

f) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját, és 

 

g) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének határidejét. 

 

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

kérelmező részére 30 napon belül kifizeti.  

 

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

használható fel. 

 

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

támogatási szerződésben meghatározott módon és az ott meghatározott határidőig köteles 

elszámolni. Az elszámoláshoz csatolni kell a kérelmező képviselője által hitelesített 

számlamásolatokat, melyeken beazonosíthatóan szerepelni kell a költségtételeknek.  

 

3. § Államháztartáson kívüli forrás (a továbbiakban: forrás) elfogadásáról minden esetben a 

képviselő-testület dönt. A forrás akkor fogadható el, ha az önkormányzati feladat- és 

hatáskör ellátását szolgálja.  

 

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.   

  

 

   Sógorka Miklós   dr. Cserhalmi Antal  

      polgármester   jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:  2013. november 28. 

 

 

      dr. Cserhalmi Antal  

              jegyző 


