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1 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  

az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló  
önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.)  2013. 
június 22-én hatályba lépő módosítása következtében a 41.§ (9) bekezdése az önkormányzatok részére 
kötelező rendeletalkotási tárgykörré tette az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó 
rendelkezések szabályozását. 
Tolmács Község Önkormányzata a 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendeletével megalkotta az államháztartáson 
kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendeletet. 
A rendelet hatályba lépése óta a rendelkezések gyakorlati alkalmazás során felmerült, hogy előfordul olyan eset, 
amikor a támogatást igénylő szervezetek (tolmácsi Nyugdíjas Klub, rétsági általános iskola alapítványa) az 
igényelt támogatást reprezentációs célú kiadásokra kívánják fordítani (pl. rendezvényhez kapcsolódó 
vendéglátás). A hatályos önkormányzati rendelet nem teszi lehetővé az önkormányzati támogatás (pénzeszköz 
átadás) reprezentációs célú felhasználását, ezért került kidolgozásra azon rendelet módosítási tervezet, mely 
főszabályként megtartja a reprezentációs célú felhasználási tilalmat, azonban lehetőséget ad arra, hogy a 
képviselő-testület a támogatás megítéléséről szóló döntésében – a támogatni kívánt cél ismeretében – lehetőséget 
adjon az önkormányzati támogatás reprezentációs célú felhasználására, vagy a támogatás meghatározott 
százalékban történő reprezentációs felhasználására. 
 
Az előterjesztett rendelet-tervezet módosító rendelkezése: 

• Az államháztartáson kívülre nyújtott önkormányzati pénzeszköz átadás (támogatás) a képviselő-testület 
kifejezett döntése esetén, a képviselő-testületi döntésben meghatározott mértékben felhasználható 
reprezentációs célú kiadások teljesítésére. Amennyiben a képviselő-testület a támogatásra vonatkozó 
döntésében a reprezentációs célú felhasználást nem teszi lehetővé, a támogatásból ilyen jellegű kiadás nem 
teljesíthető és nem számolható el. 

 
Előzetes hatástanulmány 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során 
előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendeletben szabályozott, az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatások elsősorban a településen tevékenykedő civil szervezetek, illetve itt lakó állampolgárok 
számára pozitív. Az önkormányzati rendelet bővíti az önkormányzati pénzeszközt átadások felhasználási 
lehetőségét, mely a támogatottak számára mindenképp nagyobb mozgásteret, felhasználási célt és 
lehetőséget teremt. 

- Gazdasági hatása: a pénzeszköz átadás-átvétel a támogatott szerv gazdálkodását, illetve tevékenységét 
segíti, támogatva a szervezet céljainak megvalósítását, bővítve a támogatás felhasználás lehetőségét. 

- Költségvetési hatása: az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás, illetve államháztartáson 
kívülről érkező pénzeszköz átvétel minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését. A pénzeszköz 
átadások összege az önkormányzat éves költségvetésében kerül meghatározásra, illetve a képviselő-
testület egyedi döntése szintén kihatással van az éves költségvetésre. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív 

terheket tekintve jelentős hatása nincs. 
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet módosítás nem kötelező, az önkormányzat a 

kötelezően megalkotandó rendeletét saját hatáskörben módosíthatja, úgy, hogy az magasabb rendű 
jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet módosítás elmaradásának jogi 
következménye nincs. A rendelet módosítás elmaradása esetén a jelenleg hatályos rendelkezés marad 
hatályban, mely szerint az önkormányzat által átadott pénzeszköz reprezentációs célú kiadásra nem 
fordítható. 
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- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a 
meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek 
biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

- A rendelet alkotás az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás és átvétel helyi szabályait érinti, és a 
folyamatban lévő ügyekre (folyamatban lévő támogatás iránti kérelmek, pénzeszköz átadások) is 
vonatkozik. 

 

 
Kérem az előterjesztett rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását! 
 
 
 
Tolmács, 2013. október 30.    

 
Tisztelettel:  

  
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013. (…….) 

RENDELETE 

az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
( t e r v e z e t )  

 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) 

önkormányzati rendelet 7.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs 
célú kiadások kizárólag abban az esetben és olyan mértékben teljesíthetők, amennyiben a 
képviselő-testület döntése ezt lehetővé teszi és megengedi. A képviselő-testület reprezentációs 
célú felhasználást engedélyező döntése hiányában a támogatásból reprezentációs célú 
kiadások nem teljesíthetők.” 

 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell. 
 
 
Tolmács, 2013.  november …... 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
  
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2013.  november …..-án 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 
 ……/2013. (………….) önkormányzati rendelet  

i n d o k o l á s a  
 
 

Általános indokolás 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 
2013. június 22-én hatályba lépő módosítása következtében a Möt. 41.§ (9) bekezdése az 
önkormányzatok részére kötelező rendeletalkotási tárgykörré tette az államháztartáson kívüli forrás 
átadására és átvételére vonatkozó rendelkezések szabályozását. 
Tolmács Község Önkormányzata a 13/2013. (IX.18.) számon megalkotta az államháztartáson kívüli 
pénzeszköz átadásra és átvételre vonatkozó önkormányzati rendeletet. 
A rendelet gyakorlati alkalmazása során tapasztaltak alapján lehetséges a rendelet módosítása. 
 

Részletes  indokolás 
 

1.§ 

A rendelet rögzíti, hogy a nyújtott támogatásból főszabályként reprezentációs célú kiadások nem 
teljesíthetők. Ez alól kivételt képez, amennyiben a képviselő-testület a támogatásról szóló döntésében 
a reprezentációs célú felhasználásról kifejezetten rendelkezik és engedélyezi.  
 

2.§ 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon – a törvény 
erejénél fogva – hatályát veszti. 


