
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2013.(XI.05.)       önkormányzati   r e n d e l e t e 
az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § ( 9 ) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályiról a következő rendeletet 
alkotja. 

A rendelet hatálya 

1.§ 

( 1 ) A rendelet hatálya kiterjed minden Balassagyarmat Város Önkormányzata felé az államháztartás 
alrendszerein kívüli jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, 
társadalmi, civil szervezetek, természetes személyek részéről érkezett, valamint részükre, az 
önkormányzat költségvetési előirányzatai terhére juttatott vissza nem térítendő céljellegű pénzügyi 
támogatásokra. 

( 2 ) Alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-testület 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 az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 
önkormányzati rendelet, a Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit, ügykezelőit 
és munkavállalóit megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról szóló 
önkormányzati rendelet valamint a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 
támogatásról szóló önkormányzati 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. A 
gazdálkodás biztonságát a felmerülő kötelezettségek nem veszélyeztethetik. 

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

( 3 ) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés meghozataláéra az ezzel összefüggő 
jognyilatkozat megtételére a polgármestert jogosult. Átvételről a soron következő költségvetés 
módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai 

3.§ 

( 1 ) Balassagyarmat Város Önkormányzata az adott évi költségvetési rendeletében meghatározott 
költségvetési előirányzatok terhére céljelleggel támogatás nyújtható. 

( 2 ) Támogatásban részesülhet akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeleti 
előirányzatában címzett támogatást állapít meg. 



( 3 ) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott Polgármesteri Keret 
felhasználásáról kérelem alapján a polgármester dönt. A támogatottal az 1.sz. mellékletben 
meghatározott támogatási szerződést kell kötni. 

( 4 ) Balassagyarmat Város Önkormányzatának bizottságai az önkormányzat mindenkori költségvetési 
rendeletében megállapított előirányzat mértékéig döntenek a hatáskörükbe utalt előirányzatok terhére 
történő támogatásról. 

( 5 ) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúsági , Sport és 
Művelődési Bizottsága a Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezetei és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti kérelem alapján dönt a 
költségvetési rendeletben megállapított Kulturális feladatok ellátására elkülönített keret felosztásáról. 

A támogatottal e rendelet 3.sz. mellékletben meghatározott támogatási szerződést kell kötni. 

( 6 ) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúsági , Sport és 
Művelődési Bizottsága a Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezetei és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján dönt a költségvetési 
rendeletben megállapított Sport feladatok ellátására elkülönített keret felosztásáról. 

A támogatottal a 4.sz. mellékletben meghatározott támogatási szerződést kell kötni. 

( 7 ) Egyéb esetekben a Képviselő-testület / polgármester / vagyon rendeletben megfogalmazottak 
szerinti döntési rendszer alapján nyújtható támogatás. A megítélt támogatás összege utólag beépül a 
költségvetési rendeletbe. 

( 8 ) Természetes személy részére közvetlenül nyújtott támogatás összegéből a mindenkori 
jogszabályoknak megfelelő közterhek levonásra kerülnek. 

4.§ 

( 1 ) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő valamennyi 
szükséges nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot a szerződést előkészítő szervezeti egységhez 
benyújtson 

( 2 ) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. 

( 3 ) Amennyiben az elszámoltatás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg az 
arányos támogatási rész visszafizetéséről intézkedni kell. 

5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre 
is alkalmazni kell. 

 
 /: Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester           jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2013. november hó 05. 
 
 
  /: dr. Varga Andrea :/ 
  jegyző 

 



1.sz. melléklet 

Szám:  

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi 
út 12., Adószáma:15735272-2-12, Bankszámlaszáma:11741017-15450346, Törzsszáma: 735276) 
továbbiakban: Támogató, képviseletében a Polgármester 

másrészről támogatott megnevezése  támogatott címe., Adószáma: , Bankszámlaszáma:  
továbbiakban: Támogatott, képviseletében képviselő között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

1.) Támogató anyagi támogatást nyújt a Támogatottnak a támogatás céljának megnevezése. 

2.) A támogatás összege ,-Ft , azaz  forint, amely a ….. évi polgármesteri keret előirányzat terhére 
kerül kifizetésre. 

3.) Támogatás szakfeladat száma: Szakfeladat száma és megnevezése. 

4.) A támogatás folyósítására jelen szerződés aláírását követően kerül sor a Támogatott által 
megadott … számú bankszámlaszámra. 

5.) A kiutalt összeg kizárólag a szerződésben megjelölt célra használható fel. 

6.) A Támogatott tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati támogatás 
mértékéig elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzat felé. Az elszámolás pénzügyi 
elszámolásból és szöveges beszámolóból áll. 

7.) A pénzügyi elszámolást és azt alátámasztó számlamásolatokat a támogatott a támogatott 
feladat megnevezése megrendezését követő 30 napon belül, de legkésőbb ……..-ig köteles 
eljuttatni a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályára. 

8.) A pénzügyi elszámolás tartalmi követelményei: 

- az elszámolást a szerződés mellékleteként megküldött elszámoló lapon kell 
benyújtani 

- a számlák a támogatott nevére kell, hogy szóljanak 
- a számlák mellett pénztár kifizetési vagy banki átutalási bizonylatnak kell lennie 
- A támogatás elszámolásában szerepeltetett valamennyi bizonylat eredeti példányára rá 

kell vezetni „Elszámolva a …… számú támogatási szerződésre” szövegezést és 
ezután kell elkészíteni a beküldendő másolati példányokat. Minden másolatban benyújtott 
példányra rá kell írni „Az eredetivel mindenben megegyezik, hitelességét igazolom” 
szöveget, és dátummal aláírással, bélyegzőlenyomattal kell ellátni. 

9.) A Támogatott az elszámolási lapon feltüntetett összeg bizonylatait köteles 5 évig megőrizni és az 
önkormányzat által meghatározott személynek bármikor bemutatni. 

10.) A pénzügyi elszámolás és az írásos beszámoló elmulasztása esetén újabb támogatás nem 
adható, illetve a már folyósított támogatást hiánytalanul köteles visszafizetni az 
önkormányzatnak. 

11.) A Támogatott a megkapott de fel nem használt támogatás összegét az Önkormányzat 
számlájára visszautalni tartozik az elszámolási határidőig.  

12.) A megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései 
az irányadók. 



Jelen megállapodást felek, annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírják. 

Balassagyarmat, .  

………………………………….    ………………………………  

     támogatott vagy annak képviselője    támogató 

 

 

 

    

 jogi ellenjegyző  pénzügyi ellenjegyző 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12. 

 

ELSZÁMOLÓ  LAP 

 

Balassagyarmat Város Önkormányzata által a…………. évben nyújtott támogatás 
felhasználásáról 

 

Támogatás forrása:………………………………………………….……. 

Kiutalt támogatás nyilvántartási száma:………………………………… 

Támogatás összege:………………………………………………………… 

Elszámolás beküldési határideje:…………………………………………. 

Támogatás felhasználása a szerv nevére szóló számla hiteles másolatának csatolásával: 

Bizonylat 
Sorsz. kiállítója kelte számlaszám jogcíme összege 
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Az elszámoló lapon szereplő adatok valódiságát, pénzügyi és számviteli jogszabályok  

szerinti elszámolását igazolom. 

Dátum 

 

       …………………………………………. 

         Támogatási szerződés szerinti személy 

 



 

 

          2.sz. melléklet 

Érkezett: . ………….……..………. 

Iktatószám: ……………………............. 

 

P Á L Y Á Z A T I   A D A T L A P 

Balassagyarmat Város Önkormányzata, Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottságának 

….. évi Kulturális Pályázatához 

 

A pályázó adatai 
 
Pályázó megnevezése:……………………………………………………………........................ 

Címe: …………………………………………………………Telefonszáma:…………...……… 

A pályázó szervezeti, működési formája (költségvetési szerv, egyesület, művészeti együttes, 

stb.)……………………………………………………………………………………………… 

A pályázat összeállításáért felelős személy neve:……………….…………………………………. 

Adószám:…………..…………..........Pénzkezelő intézmény neve:…….………………………… 

Pénzkezelő intézmény címe:…………………………………………..…………………………. 

Pályázó számlaszáma: ………………………………………………………………………… 

 
Pályázat címe 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
/A pályázati esemény részletes leírását (maximum 2 gépelt oldalt) kérjük mellékelni! / 
 
A pályázat tervezett megvalósítása 
 
Kezdő időpontja:………………………………………………………………………………... 

Befejezésének időpontja: …………………………………………………………..……………. 

Megvalósításhoz szükséges teljes összeg:………………………………………………………… 

Saját forrás összege: ……………………………………………………………………..………. 

Rendelkezésre álló egyéb forrás: …………………………………………………………...……. 

Amennyiben a megvalósítás bevételt is biztosít, annak tervezett összege: ……………………..…. 

 
………………………………………………………………………………………….……….. 
A megvalósításhoz hiányzó összeg: ……………………………………………………………… 
 
Az igényelt támogatás teljes összege: 
 
……………………………………………………… 



 
 
 
 
Záradék:  
A pályázat benyújtójaként az alábbiakat tudomásul veszem: 
• Pályázatomat 1 eredeti, és 1 fénymásolt, de eredeti aláírással ellátott példányban nyújtom 

be. (Ennek elmulasztása esetén a pályázó önmagát zárja ki a pályázat elbírálásából, mert 
benyújtott pályázata formai hibásnak minősül!)  

• Tudomásul veszem, hogy a pályázat kiírója a pályázati eljárás során – a pályázat tényszerű 
elbírálása érdekében – további adatokat kérhet, melyek megadása a pályázat elbírálásának 
feltétele. 

 
Balassagyarmat, 201...………………......... 
 
 
 
 …………………………………………… 
 a pályázó aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



3.sz. melléklet 

A szerződés négy példányban készük. 

Három példányát az aláírás után kérem visszaküldeni! 

Iktatószám:  

T Á M O G A T Á S I   M E G Á L L A P O D Á S 

amely létrejött Balassagyarmat Város Önkormányzata (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12.) 
képviseli: a Polgármester (továbbiakban: Támogató), valamint a támogatott megnevezése ( 
támogatott címe.) képviseli: képviselő, (továbbiakban:  Támogatott)   között  az   alábbiakban   
megjelölt   pályázaton  elnyert  támogatás felhasználásáról. 

1.) Felek rögzítik, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata …. évi költségvetéséről szóló ………… 
számú önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) a „Kulturális feladatok előirányzat 
(felosztására" biztosított keret terhére az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottság 
(Továbbiakban: Bizottság) …… OISMB határozata alapján, került kiírásra a ….. évi Kulturális pályázat, 
melynek keretén belül a Támogatott meghatározott összegű támogatást: nyert e . 

Támogatott adatai: 

A támogatott neve:  

Székhelye:  

Adószáma:  

A támogatott pályázat témája:  

A támogatott munka kezdete:  

Tervezett befejezése:  

A támogatás összese: , azaz …. forint 

Támogatott számlaszáma:  

2.) A Támogató a pályázati eljárás során megítélt összegei az aláírt megállapodás három 
példányának visszaérkezését követően, a megállapodásban meghatározott ütemezés szerint átutalja 
a Támogatott számlájára. A Támogató a megítélt támogatást a pénzügyi helyzetétől függően ………-
ig utalja át a Támogatott részére. 

3.) A Támogatott a támogatást kizárólag a pályázatban megjelölt és a Támogató, valamint annak 
Oktatási, ifjúsági, Sport és Művelődési Bizottsága által is elfogadott, a pályázati adatlapban megjelölt 
célra használhatja fel. 

4.) A Támogatott a támogatás összegével a vállalt feladat teljesítéséi követő 30 napon belül - de  
Legkésőbb  a  tárgyévet követő  január 31-éig -  köteles  elszámolni. A pénzügyi elszámolás és az 
írásbeli beszámoló elmulasztása esetén támogatás nem adható, illetve a már folyósított támogatást 
köteles visszafizetni a Támogatónak. 

Az elszámolás pénzügyi elszámolásból és szakmai beszámolóból áll. A számlával alátámasztott 
pénzügyi elszámolást a Támogató Pénzügyi Osztályának, a szakmai beszámolói a 
Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára kell benyújtani. 



A pénzügyi elszámolás tartalmi követelményei: 

• az elszámolást a támogatási megállapodás mellékleteként megküldött 
elszámoló lapon kell elvégezni; 

• a számlák a Támogatott nevére kell, hogy szóljanak; 
• lehetőség szerint a pályázati adatlapon feltüntetett kezdő és záró időpontnak 

megfelelően kell a számlát keltezni; 
• a számviteli bizonylat mellett pénztár kifizetési bizonylatnak kell lennie; 
• a számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „Balassagyarmat Város 

önkormányzatának … évi Kulturális Pályázatánál elszámolva",  ezt követően 1 
példányban a számláról fénymásolatot kell készíteni és azt az elszámoláshoz 
le kell adni! 

5.) A Támogató a folyósított támogatás felhasználását barmikor ellenőrizheti. A Támogatott az 
elszámolási lapon [eltüntetett összeg bizonylatait köteles 5 évig megőrizni és azt a Támogató által 
meghatározott személynek, bármikor bemutatni: 

6.) A támogatott pályázathoz fel nem használt összeget a Támogató számlájára a Támogatott köteles 
visszautalni a program lezárását követő 15 napon belül. A Támogatott tudomásul veszi, hogy ha 
bármely ok következtében az önkormányzat költségvetésének módosítására és ezáltal a támogatási 
előirányzatok csökkentésére, zárolására, vagy törlésére kerül sor. a Támogató a támogatási 
megállapodás alapján rögzített támogatás további folyósítását megszüntetheti, és a megállapodást 
lemondhatja. Amennyiben a támogatás összege - a Támogatottnak felróható ok miatt - tárgyév 
december 31-ig nem kerül átutalásra, a támogatott a későbbiekben semmilyen jogcímen nem tarthat 
arra igényt. 

7.) Amennyiben a támogatott munka, vagy annak produktuma (kiadvány, kiállítás, nyilvános fellépés, 
stb.) közönség elé kerül, a pályázó köteles feltüntetni, hogy az Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának támogatásával készült, melynek 1 példányát az elszámoláshoz le kell adni! 

8.) A jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai 
az irányadók. 

Balassagyarmat 

 

   ………………………………. ……………………………….    

 Támogatott   Támogató   

 

         jogi ellenjegyző  pénzügyi ellenjegyző 

           

 

 

 

 

 



4. sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (Balassagyarmat Rákóczi 
fejedelem út 12. sz.) képviseletében a Polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) másrészről 
támogatott (címe:…. ) képviseletében Képviselő az egyesület elnöke {továbbiakban: Sportegyesület) 
között az alábbi teltételek szerint: 

1./ Az önkormányzat …. évi költségvetéséről szóló …….. számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) „sport feladatok" fejezetében előirányzott keretösszeg terhére a 
Sportegyesület részére …. Ft. azaz ……. forint támogatást biztosít melyet legkésőbb ……-ig az …….. 
Banknál vezetett ………….. számú számlájára átutal. 

2./ Az Önkormányzat a támogatást arra a célra biztosítja, hogy a Sportegyesület az általa szervezett 
sportágban méltóan képviselje a várost a különböző szintű versenyeken és végezze egyesületi 
munkáját. A Sportegyesület vállalja, hogy e pontban megbatározott kötelezettségeit teljesíti. 

3./ A Sportegyesület az 1./ pontban meghatározott önkormányzati támogatás mértékéig számadási 
kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat felé. Az elszámolás szakmai beszámolóból és pénzügyi 
elszámolásból áll. A pénzügyi elszámolást - elszámoló lapon -összesítve és a számlamásolatok 
csatolásával kel) benyújtani a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályára. A 
szakmai beszámolót a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, 
Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára kell benyújtani. A támogatás összegével a 
sportegyesület a vállalt feladat teljesítését követő 30 napon belül - de legkésőbb a tárgyévet követő 
január 31. napjáig - köteles elszámolni- A pénzügyi elszámolás és a szöveges szakmai beszámoló 
elmulasztása esetén további támogatás nem adható (az egyesület kizárja magát a következő évi 
pályázás lehetőségéből), illetve a már folyósított támogatást köteles visszafizetni az 
Önkormányzatnak. A Sportegyesület által megkapott és fel nem használt támogatás összegét az 
Önkormányzat számlájára visszautalni tartozik az elszámolási határidőig, illetve az arra történő 
felszólítás kézhezvételétől számított három napon belül. 

A pénzügyi elszámolás tartami követelményei: 

- az elszámolást a szerződés mellékleteként megküldött elszámoló lapon kell elvégezni. 
- a számlák a támogatott nevére kell, hogy szóljanak. 
- a számlák keltezése a támogatás kezdő és záró időpontját kell, hogy lefedje, 

- a számviteli bizonylat mellett pénztári kifizetési, vagy banki átutalási bizonylatnak kell 
lennie. 

- a számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának …... évi sporttámogatására elszámolva", ezt követően egy példányban a 
számláról másolatot kell készíteni és az elszámoláshoz ezt kell leadni! 

4./ A Sportegyesület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás felhasználását és a 
számadást ellenőrizni köteles, ezért kötelezettséget vállal arra. hogy a támogatás felhasználásának 
évközi folyamatos ellenőrzését biztosítja az Önkormányzat által megbízott személyek részére. A 
Sportegyesület az elszámolási lapon feltüntetett összeg bizonylatait köteles 5 évig megőrizni és az 
Önkormányzat által meghatározott személynek kérésre bármikor bemutatni. 

5./ A szerződő felek tudomásul veszik, hogy ha bármely ok következtében az Önkormányzat 
költségvetésének módosítására és ezáltal a támogatási előirányzatok csökkentésére, zárolására, vagy 
törlésére kerül sor, akkor az Önkormányzat a támogatási szerződés alapján rögzített támogatás 
további folyósítását megszüntetheti, és a támogatási szerződést egyoldalúan felmondhatja. 
Amennyiben a támogatás összege - a támogatottnak felróható ok miatt - tárgyév december 31-ig nem 
kerül átutalásra, a támogatott a későbbiekben semmilyen jogcímen nem tarthat arra igényi. 



6./ A Sportegyesület tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott támogatás folyósítása a 
Rendelet illetve a …………… OISMB határozat alapján történik. 

7./ A szerződés nem szabályozott kérdésekben a PTK. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

Balassagyarmat 

 

 

  ……………………………….  ………………………………. 

   Támogatott     Támogató 

 

 

               

       jogi ellenjegyző  pénzügyi ellenjegyző 

  

 


