CSALLÓKÖZARANYOS 1/2004. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETE
A község költségvetéséből származó pénzügyi támogatásokról a
szolgáltatások szférája számára
Csallóközaranyos község Községi Képviselő testülete a Tt. 369/1990. sz. a községi
önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései 4. § 3. bekezdése,
valamint a Tt. 303/1995. sz. a költségvetési szabályozásról szóló törvénnyel és későbbi
módosításaival és kiegészítéseivel összhangban az alábbi általános érvényű rendeletet
(későbbiekben csak „ÁÉR”) hozta meg a község költségvetéséből származó pénzügyi
támogatásokra a szolgáltatások szférája számára.
1. Cikkely
Bevezető rendelkezések
1. Ez az ÁÉR javítja a pénzügyi támogatások igénylésének vagy visszatérítendő pénzügyi
kisegítések feltételeit és módját Csallóközaranyos község költségvetéséből a szolgáltatási
szféra számára.
2. Ezen ÁÉR értelmében a szolgáltatási szférán a következőket értjük: kultúra, sport,
fiatalok, egészségügy, iskolaügy, nyugdíjasok és egyéb alanyok.
3. Ez az ÁÉR nem vonatkozik a természetes személyek számára nyújtható egyszeri szociális
kisegítésekre, amelyeket egyéni előírások szabályoznak.
2. Cikkely
1. A pénzügyi támogatások teljes összegét a Községi Képviselő-testület hagyja jóvá, az
aktuális naptári év költségvetésétől függően.
2. A pénzügyi támogatások nyújtásával és felhasználásával összhangban a pénzügyi
eszközök felhasználásáról a község polgármestere nyújt információkat a legközelebbi
Községi Képviselő-testületen.
3. Cikkely
1. Pénzügyi támogatások nyújtásáért írásbeli kérelmet nyújthatnak be: szervezetek,
szövetkezetek, jogi személyek (1. cikkely 2. bekezdés) Csallóközaranyos község számára,
az aktuális év költségvetésének jóváhagyási időpontjáig.
2. Az írásbeli kérvénynek tartalmaznia kell:
a. Hogy ki igényli a pénzügyi támogatásokat,
b. A pénzügyi eszközök felhasználásának célját,
c. A pénzügyi támogatások igénylésének megindokolását, hangsúlyt fektetve:
 A szükségességének (sürgősségére) mértékére,
 Hatása a község fejlődésére,
 A községgel szembeni kötelezettségek teljesítésére,
 A községgel való együttműködésre,
d. Milyen egyéb lehetőségeket - használt ki a kérelmező, írásban feltüntetni,
e. A kérvényezett támogatás összegét,
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f. A pénzügyi eszközök elszámolásának kötelezettségét,
4. Cikkely
1. Az írásos kérvény elbírálását ezen ÁÉR-rel összhangban a község polgármestere a
Községi Képviselő-testület számára határozat hozásra bemutatja a javaslattal együtt.
2. A pénzügyi támogatások nyújtásáról a Községi Képviselő-testület határoz. A támogatások
összegéről a Községi Képviselő-testület határoz, figyelembe véve a község lakosságának
fontosságát, az események intenzitását, és a pénzügyi támogatás célját.
3. Ha a pénzügyi támogatást jóváhagyták, a község polgármestere felszólítja a kérvényezőt,
annak érdekében, hogy jelenjen meg és egyezzenek meg a pénzügyi támogatások
átadásának módjáról. A támogatás nyújtásról megegyezést vagy szerződést írnak.
4. Amennyiben a kérvény különálló felszerelések/eszközök megvásárlására irányul, abban az
esetben ez a község tulajdonát fogja képezni és csak kölcsön adja a kérvényező számára
addig az ideig, amíg a visszatérítendő pénzügyi kisegítést vissza nem téríti a szerződés
alapján.
5. Cikkely
1. A jogi személy a pénzügyi támogatások felhasználásáráról írásbeli jelentést kell leadni
Csallóközaranyos község Községi Hivatala számára, végezetül elszámol a pénzügyi
eszközökről a megegyezés alapján.
2. Ha az a szervezet/létesítmény, aki a pénzügyi támogatást igényelte megszűnik, nem végez
semmilyen tevékenységet vagy a támogatást másra használta fel, mint amiben
megegyeztek – a pénzügyi támogatást köteles teljes mértékben visszatéríteni. Végezetül
köteles büntetést fizetni a nem megfelelőképp felhasznált összegre, minden napra 0,5 % összegben, amíg a megvalósítás nem valósul meg vagy, ha a támogatást nem
megfelelőképp használja fel.
6. Cikkely
Záró rendelkezések
Ezt az ÁÉR-t Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete hagyta jóvá 2004.02.27.én, 18/2004-8. sz. határozattal, és hatályba lép: 2004.03.15.-én.

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője
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