
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    12/2013. (IX. 30.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

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. 

(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  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 


