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Előterjesztés 

 

 A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi 

rendkívüli  támogatásról. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 2014. szeptember 4.-én tartandó ülésére. 
 

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóban jeleztük, hogy jelen 

időpontban, - főként a MOL NyRt   2013. évi  záró bevallásában közölt adatok miatt - ,  

közel 40 millió forint bevétel kieséssel kell számolnunk, amely ellehetetleníti 

önkormányzatunk II. félévi gazdálkodását.  (Más gazdasági társaságok is kértek 

visszautalást a 2013. gazdasági év elszámolása alapján kialakult adóalap és  adófizetési 

kötelezettségük csökkenése miatt, de közel azonos összeggel voltak olyan 

vállalkozások  is, akiknek a 2012. évhez képest sikeresebben alakult a 2013. év. ) 

 

A 7/2014. (I.31.) BM rendelet lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzése érdekében rendkívüli támogatás igénylésére. Már 

kértünk ez évben 52 904 ezer ft-ot, amelyből megkaptunk 22.170 ezer ft-ot  iskola 

működtetés jogcím megjelölésével.  A támogatási igényeket 2014. szeptember 30-áig 

lehet benyújtani, és javasoljuk a tisztelt Képviselő-testület felé, hozzon pozitív döntést, 

hogy ezt újra megtehessük.  

 

Az elektronikus rendszerben bejelölhető indokok között szerepel a „ korábban 

megfizetett iparűzési adóból - túlfizetés miatt - az adózónak tárgyévben 

visszafizetendő összeg „  megjelölés is, ezért bízunk igényünk pozitív elbírálásában.  

A meghatározás ugyan csak az előző évre vonatkozó visszafizetési kötelezettséget 

tartalmazza, de megpróbálkozunk az előleg csökkenésből származó bevétel kiesés 

befogadtatásával is.  

 

Mivel a rendkívüli támogatás mértékét számos országos szintű körülmény is 

befolyásolja, nem tudjuk a várható összeget valószínűsíteni, ezért tárgyalást 

kezdeményeztünk a MOL Nyrt –vel is a kialakult  vis maior  helyzetünk  lehetséges 
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kezelése tekintetében.  Tettünk továbbá javaslatot a féléves beszámolóban 

takarékossági, illetve korlátozó intézkedésekre is. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Füzesgyarmat Város Önkormányzata 39.944.600.- forint összegű vissza nem 

térítendő támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pontjában 

megállapított, rendkívüli önkormányzati támogatások keretére. 

 

2014. évi kiegészítő támogatásáról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 2.§. (2) bek. c.) 

pontjára való hivatkozással, a  kérelem indokaként az alábbi egyedi szempontokat és 

összegeket  jelöli meg: 

 

- korábban megfizetett iparűzési adóból - túlfizetés miatt - az adózónak tárgyévben 

visszafizetendő összeg.  Évközi változás, törlés múltra 39.944.600.-ft.                       

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló adatszolgáltatást 

a pénzügyi osztállyal készítesse el, a Magyar Államkincstárhoz való továbbításáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:   2014. szeptember 15. 

Felelős:     dr.  Makai Sándor jegyző 

 

Füzesgyarmat, 2014. augusztus 22..                               

 

 

                                                                                                      Bere Károly 

                                                                                                                 polgármester 
 

 


