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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013. (XI.5.) 

RENDELETE 

az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

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 4. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
  
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2013.  november 5-én 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 
 15/2013. (XI.5.) 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. 


