Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2021 (VI.30.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 2/2021. (II.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.
§ (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 2/2021. (II.01.)
önkormányzati rendelet 4. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(10) A támogatott – a művészeti alkotói és a művészeti pályakezdői támogatásban
részesítettek, a beruházási/felújítási jellegű munkákra vonatkozó támogatások, a (12)
bekezdésben, az 5. § (7) bekezdésben, valamint a 9. § (11), (16) és (17) bekezdésben
foglaltak kivételével – legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolni a
támogatás felhasználásáról. A művészeti alkotói és a művészeti pályakezdői támogatásban
részesítettek a támogatott tevékenységről szakmai beszámolót nyújtanak be július 31-ig,
amelyet az ágazatilag illetékes szakiroda köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés eredményéről
az ágazatilag illetékes szakiroda szükség szerint tájékoztatja a támogatást megállapító
szervet, vagy személyt. A beruházási/felújítási jellegű munkákra vonatkozó támogatás
felhasználásáról a támogatott legkésőbb a tárgyévet követő év december 31. napjáig
köteles elszámolni.
(11) Az elszámolási határidőt indokolt esetben, a támogatás folyósításának évében
benyújtott írásbeli kérelemre a támogatást megállapító szerv vagy személy a következő
év július 31-ig meghosszabbíthatja. Különösen indokolt esetben a támogatott kérelmére a
Közgyűlés egy alkalommal további határidő módosítást engedélyezhet. A megkötött
támogatás elszámolása során a támogatás folyósításának évében és az azt követő évben
kiállított számla vagy ennek hiányában egyéb pénzügyi bizonylat fogadható el.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2021. június 25-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

