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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) alapján az
Önkormányzat a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír
elő a részükre jutatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.
A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a
számadási kötelezettség határidejét. A támogatott szervezeteknek és magánszemélyeknek kötelességük
eleget tenni a fenti szerződéses kötelezettségének.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 53/A.§(2) bekezdése alapján a költségvetési
támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása,
továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása
esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét köteles
visszafizetni.
A támogatott szervezetek felsorolását, a támogatás célját, a folyósított támogatás összegét, az
elszámolás benyújtásának dátumát és adatait jelen előterjesztés Melléklete tartalmazza.
A 2021. évben az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatásban 12 szervezet, illetve alapítvány részesült:18 támogatási eset alapján az Önkormányzat
összesen 25.028.000forint támogatást nyújtott.
A támogatási összegek rendeltetésszerű felhasználásáról mind a 18 elszámolás rendben beérkezett
Hivatalunkhoz. A számadások alapján megállapítható, hogy kivétel nélkül minden elszámolás
megfelelt a támogatási szerződésben foglaltaknak.
Két támogatott alapítvány esetében került sor a támogatási összeg fel nem használt részének
visszafizetésére, összesen1.540.000 forint összegben.
Az Ör. 8. pont 9. § (1) és (3) bekezdése értelmében a támogatott a támogatás felhasználását követő 45
napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni. A támogatás
felhasználását előzetesen a jegyző ellenőrzi.
Az elszámolások ellenőrzése megtörtént. A támogatás összegét minden esetben a pályázatban
megjelölt, és a támogatási szerződésben szereplő célokra használták fel a pályázók. A fel nem
használt összegeketaz érintett Támogatottak a Mellékletben megjelöltek szerint visszautalták az
Önkormányzatnak.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozzuk.
Az előterjesztés melléklete:
x Kimutatás a 2021. évben önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és
intézmények támogatási összegeinek felhasználásáról
…/2022.(II.24.)KT- határozat
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete azönkormányzati támogatásban részesített
személyek, szervezetek és intézmények 2021. évi támogatásainak felhasználásáról szóló pénzügyi
elszámolását a 20/2022. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Jogszabályi hivatkozás:
x Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
x A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevételéről, jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése
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