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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. 

 

 A helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő 

támogatásról. 

 

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

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

megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás igénylésére. 

A támogatási igényt 2014. szeptember 30-áig lehet benyújtani, az alábbi indokok 

megjelölésével: 

- Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési 

kötelezettség, 

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

visszafizetendő összeg, 

- Bér- és segélyfizetési kötelezettség, 

- Adósságrendezési eljárás alatt működőképesség fenntartásához  kötődő kiadások, 

- Vízi-közműberuházáshoz kapcsolódó hitellel összefüggésben az önkormányzatnál beváltott 

garancia- és kezességvállalás tárgyévi összege, 

- Közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, 

- Közüzemi szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, 

- Élelmiszer beszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, 

- Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség, 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség,  

- Iskola működtetés, 

- Nem pénzintézet felé fennálló adósságállomány 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Füzesgyarmat Város Önkormányzata 52 904 ezer 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. 

 

mailto:fgyphiv@globonet.hu.


 2 

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: 

- Segélyfizetési kötelezettség                                                   4 200  e Ft 

- 2 fő pályakezdő köztisztviselő foglalkoztatása                      3 600  eFt 

- Iskola üzemeltetési kiadások                                                44 340  eFt  

- Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelez.       764  eFt     

                                                                         Összesen:                  52 904  eFt 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló adatszolgáltatást a 

pénzügyi osztállyal készítesse el, a Magyar Államkincstárhoz való továbbításáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:   2014. június 30. 

Felelős:     dr Makai Sándor jegyző 

 

Füzesgyarmat, 2014. május 19.                               

 

 

                                                                                            Bere Károly 

                                                                                                                            polgármester 

 


