Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

7.1.1

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
(66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361
E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Előterjesztés
A helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásról
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. szeptember 19-én tartandó ülésére
Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület !
Megjelent a 39/2013.(VII.31.) BM rendelet, amely lehetőséget biztosít a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatás igénylésére.
A támogatási igényt 2013. szeptember 30-áig lehet benyújtani.
A támogatások elbírálására a következő szempont szerint kerül sor:
a) egyik adóévről a másikra történő jelentős iparűzési adóalap csökkenés, mely az
önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi
önkormányzatot,
b.) adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának
kezelése válságköltségvetés alapján, és
c.) egyéb vonatkozású egyedi szempontok.
Mivel az a.) és b.) pontban foglaltak nem önkormányzatunk számára nem relevánsak,
ezért a c.) pontra javasoljuk benyújtani támogatási kérelmünket az alábbi indokokra
való hivatkozással:
Vissza nem térítendő támogatásként:
- Pénzbeli szociális ellátásokra 2012. évben 44 millió 930 ezer forintot kaptunk a
központi költségvetésből, ezzel szemben 2013. évre csak 25 millió 67 ezer forintot,
majd félévkor a szerkezetátalakítási tartalékból további 1 millió 987 ezer forintot
utalnak önkormányzatunk számára. Kérnénk a két év közötti támogatás különbözetét,
amely 17 millió 876 ezer forint. A lakosság életkörülményei, szociális mutatói
lényegesen nem változtak az eltelt egy év során, a pénzbeli támogatások mértékét ezért
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önkormányzatunk nem tudta költségvetésében csökkenteni. A költségvetési
rendeletben működési hiány nem tervezhető, tehát a fedezetet tehát más céloktól
kellett elvonni azért, hogy a szociális juttatások mértékét, ha emelni nem is, de
legalább a 2012. évi szinten tudjuk tartani.
2013. évi költségvetésünkben megterveztük többek között a vízi
közművagyonból várható bérleti díj bevételt. Önkormányzatunk alacsony részesedése
miatt nem tudott hatást gyakorolni arra az Alföldvíz Zrt Közgyűlése által hozott
döntésre, miszerint a bérleti díjak fizetési határidejét a korábbi 60 nap helyett 240
napban határozta meg, amelynek következtében a II. félévben esedékes bérleti díj
megfizetése áthúzódik 2014. évre. Nincs más olyan forrásunk amelyből az így
keletkezett 9 millió forint hiány pótolható lenne.
- A korábban említett a 39/2013.(VII.61.) BM rendelet 2.§.(2) bek. a.) pontja
a támogatás elbírálásánál szempontként veszi figyelembe a helyi iparűzési adó
csökkenését. Kérelmükben arra is szeretnénk rávilágítani, hogy bármely helyi adó, így
önkormányzatunk esetében az idegenforgalmi adó kiesése is hatást gyakorol a
költségvetési egyensúly fenntarthatóságára.
Mivel a Hotel Gara nem működött ez évben, idegenforgalmi adó nem fizetett, így az
előző évekhez képest közel 5 millió forinttal kevesebb bevételből kell gazdálkodnunk
ez évben.
Visszatérítendő támogatásként:
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (
HURO ETE) „ A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint
Bors térségében „ HURO /1001/024/1.2.3 számú pályázatunk utófinanszírozott, és az
elszámolása is bonyolult a külföldi partner miatt.
Kiadásunk már meghaladja a harminc millió forintot, a visszatérülést a korábbiakban
ez év végére prognosztizáltuk, a jelenlegi előrehaladás szerint viszont áthúzódhat
2014. első félévére.
25 millió forint visszatérítendő támogatást szeretnénk kérni, amelyet a támogatási
szerződés szerint folyósított összegből vállalnánk visszatéríteni.
Tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy véleményezze, esetleges javaslataival
bővítse a támogatás iránti kérelmünk indokait.
Határozati javaslat:
1.) Füzesgyarmat Város Önkormányzata 32 millió forint összegű vissza nem térítendő
támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontjában megállapított, Önkormányzati
fejezeti tartalék című központi költségvetési előirányzaton belül a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatásra.
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2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet 2.§. (2) bek.
c.) pontjára való hivatkozással, a kérelem indokaként az alábbi egyedi szempontokat
és összegeket jelöli meg:
pénzbeli szociális ellátások csökkenése miatt
18
mill ft
Vízi közművagyon bérleti díjának elmaradása miatt
9
mill ft
Idegenforgalmi adó csökkenés miatt
5
mill ft,
Összesen:
32
mill ft
2.) Füzesgyarmat Város Önkormányzata 25 millió forint összegű visszatérítendő
támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontjában megállapított, Önkormányzati
fejezeti tartalék című központi költségvetési előirányzaton belül a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatásra.
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet 2.§. (2) bek.
c.) pontjára való hivatkozással, a kérelem indokaként az alábbi egyedi szempontot
jelöli meg:
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (
HURO ETE) „ A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint
Bors térségében „ HURO /1001/024/1.2.3 számú pályázatunk utófinanszírozott
pályázat pályázati forrásának megelőlegezésére.
Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló adatszolgáltatást
a pénzügyi osztállyal készítesse el, a Magyar Államkincstárhoz való továbbításáról
gondoskodjon.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: dr Makai Sándor jegyző
Füzesgyarmat, 2013. augusztus 28.

Bere Károly
polgármester

