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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 42. §-ának 2013. január 1-jén hatályba lépett szabályozása szerint a 
képviselő testület át nem ruházható hatáskörébe tartozott az államháztartáson kívüli forrás 
átvétele, átadása. Ennek következtében közgyűlésünk júniusi ülésén több, államháztartáson 
kívüli szervezet támogatásáról döntött.  

A Mötv.-t módosította a 2013. évi LXXXV. törvény, melynek 1. § (2) bekezdése 2013. június 
22-ével hatályon kívül helyezte a fent hivatkozott rendelkezéseket. Egyúttal az át nem 
ruházható kérdések sorába – a korábbi 2012. december 31-ig hatályos szabályozással 
egyezően – beemelésre került az alapítványi forrás átvétel, átadás. Ezzel párhuzamosan a 
Mötv. 41. §-a kiegészült a (9) bekezdéssel, mely felhatalmazta a helyi önkormányzatok 
képviselő-testületeit, hogy az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására 
vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozzák. 

E rendelet megalkotása felvetette azt a kérdést, hogy az államháztartáson kívüli forrás 
átvételét követő továbbadást kell-e szabályozni, vagy általánosságban kell rendelkezni a 
forrásátvételen túl a forrásátadásról, függetlenül attól, hogy ennek a kiadásnak a fedezetét 
milyen forrásból teremti meg az önkormányzat. A Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály álláspontja szerint a Mötv. 41. § (9) bekezdése 
általánosan teszi kötelezővé az államháztartáson kívüli források átvételére, átadására 
vonatkozó rendelkezések helyi önkormányzati rendeleti szintű szabályozását. Ezen álláspont 
szem előtt tartásával, továbbá a gyakorlati tapasztalok, valamint a minél egyszerűbb, 
ugyanakkor átlátható döntéshozatali mechanizmus alapján került összeállításra a javaslat. 

Jelzem, hogy a céljelleggel nyújtott támogatások részletszabályait – szerződéskötés 
folyamatát, nyomtatványát, nyilatkozatok körét, elszámolás formáját stb.– a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke és a Nógrád Megyei Főjegyző által kiadott 2/2013. 
számú együttes rendelkezés szabályozza, melyben figyelembe vételre kerültek a 
forrásátadásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, továbbá érvényesül az óvatosság 
számviteli elve is. A szabályzat szerint alkalmazandó végrehajtási munkafázisok 
általánosságban több hónapot is igénybe vesznek a döntéstől a pénzeszköz tényleges 
kiutalásáig. Azt indítványozom, hogy a részletszabályok továbbra is külön rendelkezésben 
kerüljenek rögzítésre – különös tekintettel arra, hogy az alkalmazandó egyes dokumentumok 
változhatnak –, a rendelet keretjelleggel tartalmazza a döntési és beszámolási mechanizmust. 

Külön szükséges rendelkezni az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági 
társaság részére történő pénzeszköz átadásáról. Ez esetben „könnyített” átadási mechanizmust 
javaslok, mely a költségvetési rendeletben megtervezett előirányzat terhére történő, a 
gazdasági társaság üzleti tervében szereplő támogatás átadását lehetővé teszi. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására. 
 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 11. 
 
 
          Becsó Zsolt 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2013. (..….) önkormányzati rendelete 

 
az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól a 
következő rendeletet alkotja. 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden, Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: 
önkormányzat) felé az államháztartás alrendszerein kívüli jogi személyek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, társadalmi, civil szervezetek, 
természetes személyek részéről érkezett (a továbbiakban: államháztartáson kívüli forrás 
átvétel), valamint részére, az önkormányzat költségvetési előirányzatai terhére juttatott 
vissza nem térítendő, céljellegű pénzügyi támogatásra (a továbbiakban: államháztartáson 
kívüli forrás átadás). 

(2) Alapítványi forrás átvétele és átadása a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át. 

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott költségvetéséből 
további támogatást nem nyújthat. 

(4) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. 
(X. 1.) Kgy. rendelet alapján nyújtott támogatásra. 

 
 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai 
 
2. §  

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az 
átvétel következményeként az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, mint 
kötelezettségeket. 

(2) Az átvétellel párhuzamosan jelentkező többletkiadások fedezetét az önkormányzat 
költségvetési rendeletének tartalmaznia kell, éven túl jelentkező kiadások esetén az adott 
évi költségvetési rendelet összeállításánál figyelembe kell venni. 

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés meghozatalára, az ezzel 
összefüggő jognyilatkozat megtételére a közgyűlés elnöke jogosult. Az átvételről a soron 
következő költségvetés módosításakor a közgyűlést tájékoztatni kell. 

 
 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai 
 
3. § 

(1) Az államháztartáson kívüli források átadása az 1. § (1) bekezdés szerinti államháztartáson 
kívüli szervezetek támogatás iránti írásbeli kérelme alapján történhet. 
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(2) A támogatás elbírálásáról a közgyűlés elnöke a mindenkori költségvetési rendeletben e 
célra elkülönített előirányzat erejéig dönt. A döntéshozatal során különös súllyal kell 
figyelembe venni Nógrád megye identitását elmélyítő, jó hírnevét vivő programok, 
rendezvények, események megvalósulását. 

(3)  A közgyűlés elnöke a (2) bekezdés alapján meghozott döntéseiről a költségvetés 
teljesítéséről szóló I. féléves és éves beszámoló keretén belül tájékoztatja a közgyűlést. 

(4)  A források átadásának részletszabályait – különös tekintettel a támogatási szerződést, a 
szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatot – külön rendelkezés tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság üzleti tervében 
elfogadott önkormányzati támogatás, az önkormányzat költségvetési rendeletében 
jóváhagyott előirányzat terhére finanszírozható. 

 
 
 

Záró rendelkezések 
 
4. § 

E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. 
 

 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
 
 
    Becsó Zsolt      dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád megyei főjegyző 
          Közgyűlésének elnöke                

 
 

 
 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

mely ismerteti az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása 
szabályairól szóló rendelet várható következményeit 

 
A vizsgált kritériumok A vizsgálat eredménye 

A tervezett jogszabály társadalmi hatásai A jogszabály Nógrád Megye 
Önkormányzatának államháztartáson kívüli 
forrás átvétele és átadása szabályait 
tartalmazza. A jogszabály lehetőséget 
biztosít arra, hogy azt a lakosság az 
interneten keresztül is megismerhesse. 

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

A jogszabály elfogadása után a vonatkozó 
forrás átadása csak a költségvetésben 
rendelkezésre álló előirányzat mértékéig 
teljesíthető; a forrás átvételéről a közgyűlés 
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elnökének tájékoztatási kötelezettsége áll 
fenn. 

A tervezett jogszabály környezeti 
következményei 

A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a 
papírfelhasználást. 

A tervezett jogszabály egészségi 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően nincsenek 
egészségi következményei. 

A tervezett jogszabály adminisztratív 
terheket befolyásoló hatásai 

Az adminisztratív terhek átterhelődnek 
elektronikus útra. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, 
a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A jogszabály megalkotása a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében 
rögzítettek szerint szükségszerű. 

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

A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 

INDOKOLÁS 
 

az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól  
szóló rendelethez 

 
Általános indokolás 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) 
bekezdése alapján általánosan kötelező az államháztartáson kívüli források átadására, 
átvételére vonatkozó rendelkezések önkormányzati rendeleti szintű szabályozása. Figyelembe 
véve a jogszabályi kötelezettséget, a következő rendelkezések indokoltak: 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
Rögzítésre kerül a rendelet hatálya.  

 
2. §-hoz 

Az önkormányzat államháztartáson kívülről érkező források átvételét szabályozza, különös 
tekintettel a forrásátvétellel párhuzamosan jelentkező kötelezettségek költségvetési korlátaira. 
 

3. §-hoz 
A forrásátadást szabályozza keretjelleggel. Rögzítésre kerül, hogy a részletszabályokat – mely 
a szerződéskötés munkafázisát tartalmazza – külön szabályzat tartalmazza. 
 

4. §-hoz 
A rendelet hatálybalépését szabályozza. 
 
 
 
 


