Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének 31/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat közm vel dési feladatairól, a helyi közm vel dési
tevékenység támogatásáról
Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete a muzeális intézményekr l, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban:
Törvény) 77. §-ában és 80. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következ ket rendeli el:
1.
Általános rendelkezések
1. §

Nagyk rös Város Önkormányzata a Törvény 2-3. §-ában meghatározott alapelvek,
valamint 4. §-ában foglalt jogok folyamatos érvényesülését minden városi polgár
részére – els sorban közm vel dési intézmény m ködtetésével, valamint a helyi
közm vel dési tevékenység megvalósulásában résztvev k szakmai és anyagi
támogatásával – biztosítja.

2.§

E rendelet hatálya kiterjed a helyi közm vel dési tevékenység megvalósulásában
résztvev kre.
2.
Az önkormányzat közm vel dési feladatai és közm vel dési intézménye

3. §

Az önkormányzat a Törvény 76. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét a 76. § (2)
bekezdésében foglalt feladatok ellátásával biztosítja.

4. §

(1) Az önkormányzat, tekintettel a Törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltakra,
sajátos, nem városi közm vel dési feladatainak ellátására – közm vel dési
megállapodás megkötésével – bevonhat más résztvev ket is, kivéve magánszemélyt.
(2) A közm vel dési megállapodásnak a Törvény 79. § (2) bekezdésében foglaltakat
kell tartalmaznia.
3.
A közm vel dési tevékenység fenntartása és támogatása

5. §

Az önkormányzat közm vel dési feladatainak ellátása érdekében költségvetési
lehet ségének függvényében biztosítja a közm vel dési és közgy jteményi intézmény
alapfeladatainak teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek
finanszírozását.

6. §

(1) Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete évente kulturális célfeladatra
el irányzatot különíthet el (továbbiakban: támogatás), melynek mértékét éves
költségvetési rendeletében határozza meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege az alábbiak szerint osztható fel:
a) költségvetési rendelet elfogadását követ második hónap utolsó napjáig a
támogatási összeg 80 %-a pályázat útján kerül felosztásra,
b) a támogatási összeg 20 %-a tartalékba helyezhet .
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igényelhet :
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a) els sorban kulturális és szórakoztató nagyrendezvényekre,
b) további rendelkezésre álló támogatási összeg esetén
ba) népi hagyományok ápolására,
bb) várost érint kiadványok támogatására.
(4) A pályázatot, valamint a pályázat elbírásának feltételeit a Képvisel -testület
minden évben a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követ en írja ki.
(5) A beérkezett pályázatok elbírálásáról és a tartalék felhasználásáról a szakbizottság
javaslatára a Képvisel -testület dönt.
(6) A támogatásra jogosultság feltétele, hogy a támogatásra jogosult
a) tevékenysége a közm vel déssel kapcsolatba hozható,
b) az el
évi támogatási összeggel elszámolt,
c) Nagyk rös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és
fenntartásában m köd intézményeivel szemben lejárt esedékesség
tartozással nem bír,
d) a K rösi Vagyonkezel Zrt-vel szemben lejárt esedékesség tartozással
nem bír,
e) Nagyk rös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és
fenntartásában m köd
intézményeivel szemben folyamatban lév
jogvitája nincs, és
f) a pályázati adatlapon szerepl adatok ellen rzéséhez hozzájárul.
(7) A támogatás m ködési, fenntartási célra nem igényelhet , továbbá pályázónként
csak egy pályázati cél megvalósításához adható támogatás.
(8) Az önkormányzat a támogatásban részesül kkel – a pályázati célnak megfelel
aktualizálással – támogatási szerz dést (továbbiakban: szerz dés) köt.
4.
A támogatás kiutalásának és elszámolásának szabályai
7. §

(1) A támogatott részére a pályázaton elnyert támogatás két részletben kerül kiutalásra:
a) a támogatási összeg 50 %-a a támogatási szerz dés megkötését követ 30
napon belül,
b) a támogatási összeg fennmaradó 50 %-a az elszámolást követ 15 napon belül.
(2) A támogatott – a teljes támogatási összeggel - a támogatási szerz désben
meghatározott pályázati cél megvalósulását követ 15 napon belül, de legkés bb a
következ év január 20. napjáig a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény által el írt,
kiegyenlített, könyvel által hitelesített számlamásolatokkal vagy számviteli
bizonylatok másolatával köteles elszámolni.
(3) Az elszámolás hiányos teljesítése esetén a támogatásban részesített a hiánypótlási
felhívás kézhezvételét l számított 8 napon belül hiánypótlás benyújtására jogosult.

8. §

(1) A hiányos, valamint a 7. § (2) bekezdésben meghatározottaknak nem megfelel
elszámolás esetén a támogatási összeg hiányosságokkal érintett részét kell visszafizetni
az elszámolás elfogadásakor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét kitev mérték
kamattal növelten.
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(2) A hiányos, valamint a 7. § (2) bekezdésben meghatározottaknak nem megfelel
elszámolás az elszámolás elutasítását nem vonja maga után.
9. §

(1) Az elszámolás elutasítása esetén a támogatási összeget az elszámolás
elutasításának napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét kitev mérték
kamattal növelten kell visszafizetni és a támogatott részére újabb támogatás négy évig
nem folyósítható.
(2) Az elszámolást el kell utasítani, ha a támogatott
a) az elszámolási kötelezettségének határid re nem tett eleget, vagy
b) a támogatott célt a Képvisel -testület hozzájárulása nélkül megváltoztatta.
(3) Az elszámolások elfogadásáról a szakbizottság dönt. Az elszámolás elutasítása
esetén a visszafizetési kötelezettség módjáról és határidejér l, valamint az át nem utalt
50 % rész megvonásáról a döntés a Képvisel -testület hatáskörébe tartozik.
(4) A visszafizetett támogatási összeg a 6.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
tárgyévi tartalék összegét növeli.
5.
Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidej leg Nagyk rös Város
Önkormányzatának az önkormányzat közm vel dési feladatairól, a helyi
közm vel dési tevékenység támogatásáról szóló 18/1999. (VII. 30.) ÖT. sz. rendelete.
(3) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidej leg Nagyk rös Város
Önkormányzatának az önkormányzat közm vel dési feladatairól, a helyi
közm vel dési tevékenység támogatásáról szóló 18/1999. (VII. 30.) ÖT. sz. rendelet
módosításáról szóló 27/2000. (XII. 1.) ÖT. sz. rendelete.
(4) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidej leg Nagyk rös Város
Önkormányzatának az önkormányzat közm vel dési feladatairól, a helyi
közm vel dési tevékenység támogatásáról szóló 18/1999. (VII. 30.) ÖT. sz. rendelet
módosításáról szóló 3/2005. (IV. 1.) ÖT. sz. rendelete.
(5) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidej leg Nagyk rös Város
Önkormányzatának az önkormányzat közm vel dési feladatairól, a helyi
közm vel dési tevékenység támogatásáról szóló 18/1999. (VII. 30.) ÖT. sz. rendelet
módosításáról szóló 55/2008. (XII. 19.) ÖT. sz. rendelete.
Nagyk rös, 2010. december 16.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyz
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