
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016. (I.25.)  

önkormányzati rendelete 
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló  

12/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 12/2014. (IX. 14.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(4) A költségvetési támogatás a (2) bekezdésben felsorolt feladatok ellátásával 

összefüggésben az alábbi működési költségekre használható fel: 

 

a) anyagköltség: 

aa) üzemanyagköltség a szervezet tulajdonában álló járművekhez, 

ab) sportmez, sportcipő, sportszerek költségei, fellépő ruhák, jelmezek, 

ac) nyomtatványok, irodaszerek, 

ad) kiadványok, plakátok, szórólapok előállítási költségei, 

ae) javítási, karbantartási költségek, 

af) egyéb anyagköltségek. 

 

b) Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások: 

ba) helyiségek bérleti díja, 

bb) szállítás, raktározás költsége, 

bc) javítás, karbantartás költsége, 

bd) szakkönyvek, előfizetési díjak, 

be) posta, telefon, és kommunikációs költség, 

bf) oktatás, képzés költsége, 

bg) egyéb anyagjellegű szolgáltatások kiadásai. 

 

c) Egyéb szolgáltatások: 

ca) közüzemi díjak (áram, víz, szennyvíz, hulladékszállítás, gáz, távhő, közös költség) 

cb) hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek, 

cc) bankköltségek, 

cd) hirdetési díjak, reklámköltségek 

ce) könyvelési díjak. 

 

d) Bér és járulék, valamint a feladatellátással kapcsolatos megbízási díj.” 
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2. § 

 

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) A költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok előkészítését és a támogatási 

szerződés előkészítését az Arlói Polgármesteri Hivatal végzi. 

 

(2) A benyújtott költségvetési támogatási igényekről, civil szervezeti pályázatokról az 

annak elbírálására hatáskörrel rendelkező Arló Nagyközség Önkormányzata a soron 

következő ülésén dönt.” 

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „megállapodást” szövegrész helyébe a 

„szerződést” és a „megállapodásnak” szövegrész helyébe a „szerződésnek” szöveg lép. 

 

(2) A Rendelet 5. § (2), (3) és (4) bekezdésében a „megállapodás” szövegrész helyébe 

a „szerződés” szöveg lép. 

 

(3) A Rendelet 5. § (5) bekezdésében a „megállapodásban” szövegrész helyébe a 

„szerződésben” szöveg lép. 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba és 2016. február 2-án hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 6. §-a. 

 

 

Vámos Istvánné dr. sk.     Klisóczkiné Papp Andrea sk. 

     polgármester             jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetésre került 2016. január 25-én. 


