
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(II.25.)
önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
szabályokról szóló 1/2014 (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Márkó  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. törvény  41.  § (9)  bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§  Az  államháztartáson  kívüli  forrás  átvételére  és  átadására  vonatkozó
szabályokról szóló 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelet, a továbbiakban Rendelet
3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

a) Összeférhetetlenségi nyilatkozatot, az 1. melléklet szerint.
b) Nyilatkozatot a 2. melléklet szerint arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon
túl meg nem fizetett köztartozása.
c)  Nyilatkozatot  a  3. melléklet  szerint arról,  hogy a kérelmező nem áll  csőd,-
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

2. § A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el legkésőbb a kérelem
benyújtását követő 60 napon belül.

3. § A Rendelet 5.§ (3), (4)  bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(3) A  határidőben  történő  pénzügyi  elszámolási  kötelezettség  elmulasztását
indokolni kell,  melynek elfogadásáról a képviselő testület dönt. Amennyiben a
támogatásról az átvevő nem számol el határidőben és azt nem indokolja, vagy a
képviselő  testület  az  indokolást  nem  fogadja  el,  köteles  a  pénzeszköz  teljes
összegét  a  forrás  átvételét  követő  naptól  számított  jegybanki  alapkamat
mértékének  kétszeresével  növelt  összegben  a  tárgyévet  követő  évben,  de
legkésőbb a tárgyévet követő január 31. napjáig visszafizetni. 

(4)  A  pénzeszköz  nem cél  szerinti  felhasználása  esetén,  az  átvevő  köteles  a
felhasználást  indokolni,  melynek  elfogadásáról  a  képviselő  testület  dönt.
Amennyiben  a  képviselő  testület  az  indokolást  nem  fogadja  el,  köteles  a
pénzeszköz teljes összegét a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki
alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben,
de legkésőbb a tárgyévet követő január 31. napjáig visszafizetni. 

4.§ Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba.



Márkó, 2019. február 14.

Hartmann Antal dr. Láng Zsanett
  polgármester     jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 25. 

dr. Láng Zsanett
     jegyző


