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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére 

  

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséről 

 

Előterjesztést 

készítette: 

Szélpál Ildikó, pénzügyi osztályvezető 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont szerinti 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 

 

A támogatási igényt 2016. szeptember 30-áig lehet benyújtani, az alábbi önkormányzati 

kötelező feladatok ellátása terén felmerülő hiány pótlására: 

- Igazgatási feladatok ellátására; 

- Óvodai feladatok ellátására; 

- Iskolaműködtetési feladatok ellátására; 

- Szociális alapellátási feladatok ellátására; 

- Gyermekétkeztetési feladatok ellátására; 

- Kulturális feladatok ellátására; 

- Településüzemeltetési feladatok ellátására; 

- Egészségügyi alapellátásra; 

- Jogerős, végrehajtó bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség; 

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség. 

 

A támogatás odaítélése szempontjából a legfőbb értékelési szempont az önkormányzatok 

tekintetében annak vizsgálata, hogy az önkormányzat tekintetében biztosítottak e a 

kiegyensúlyozott működés feltételei, illetve a kötelező feladatok ellátása mennyire van 

veszélyben.  

 

Nem nyújtható be támogatási igény:  

 a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 

valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok keretében 

felmerült személyi és dologi kiadásokra,  
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 olyan kiadásokra, amelyek tekintetében 2014 vagy 2015 évben rendkívüli támogatást 

kapott az önkormányzat, 

 olyan kiadásokhoz, amelyeknek rendezése a pályázat benyújtását megelőzően 

rendezésre kerültek, 

 nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekre.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására, az önkormányzat működési egyensúlyához kapcsolódó kiemelt önkormányzati 

érdekre tekintettel.  

 

Füzesgyarmat, 2016. március 16. 

 

                                                                                                                   Bere Károly  

                                                                                                                   Polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (III. 31.) határozata 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti igény benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességének megőrzése 

valamint kötelező feladatainak biztosítása céljából rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatás iránti pályázatot nyújt be a Belügyminiszter valamint a Nemzetgazdasági Miniszter 

által, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet III. 1. pontja alapján hirdetett, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására vonatkozó pályázati eljárás keretében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatásra vonatkozó pályázat 

előkészítésére, valamint a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges, az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) 

bekezdésében meghatározott nyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. szeptember 20. 

Felelős: Dr. Blága János jegyző 

  Bere Károly, polgármester 

                                                           


