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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú 
melléklet 1. pontja alapján az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli 
önkormányzati támogatások forrásául. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást 
kivételes esetben igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik 
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében 2014. szeptember 30-áig, kivéve az előre 
nem látható eseteket. A támogatás formája vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő 
támogatás a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes döntése alapján.  A 
döntéshozatal legkésőbbi határideje 2014. december 20. 
 
A települési önkormányzatok rendkívüli támogatásához az igény elbírálása során különösen a 
következő szempontok kerülnek figyelembe vételre:  
 

- jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési 
kötelezettség,  

- a korábban megfizetett iparűzési adóból az adózónak – túlfizetés miatt – tárgyévben 
visszafizetendő összeg, 

- bér- és segélyfizetési kötelezettség, 
- adósságrendezési eljárás alatt a működőképesség fenntartásához kötődő kiadások, 
- nem pénzügyi intézmény felé fennálló adósság, 
- víziközmű beruházáshoz kapcsolódó hitellel összefüggésben az önkormányzatnál 

beváltott garancia- és kezességvállalás tárgyévi összege, 
- közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, 
- közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, 
- élelmiszer-beszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, 
- a Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség, 
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség, 
- iskolaműködtetés 

 
 
A támogatási kérelem kötelező mellékletei: 
 

- Az önkormányzat rövid szöveges kérelme a Belügyminisztérium, illetve a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részére, 

- A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat, 
- Az ebr42 információs rendszerben lezárt 1-2. melléklet szerinti adatlapok, 
- Egyéb, az önkormányzat kérelmét alátámasztó dokumentumok. 



 
A korábbi években a költségvetési törvény több kizáró okot tartalmazott, az idei évben ilyen 
kizáró ok nincs, ezért a határozatnak elég arra vonatkoznia, hogy a Képviselő-testület a 
támogatási igény benyújtásáról döntött.  
 
Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében csak a szükséges kiadások és 
bevételek kerültek betervezésre. A Polgári Szociális Szolgáltató Központ normatív bevételei 
az előző évhez képest csökkentek, mivel a Polgári Kistérség Többcélú Társulás 
megszűnésével a kiegészítő normatíva is megszűnt. A kieső bevételre önkormányzati 
hozzájárulás került betervezésre, amely azonban várhatóan nem fog realizálódni, mely 
vonatkozik az ügyeleti szolgálatra is. A hulladékszállítás tekintetében szintén betervezésre 
került a 2013. évi bevétel is, amely a mai napig nem realizálódott.  
 
A fentiekre tekintettel - a költségvetés stabilitásának megőrzése érdekében - javaslom a 
pályázat benyújtását. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Polgár, 2014. május 19. 

        

Tisztelettel: 

    

          Tóth József 

          polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

………./2014. (……) sz. határozat 

 
 
 
Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatás 2014. évi igény benyújtásáról szóló javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
1.,  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú melléklet 1. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatására.  
 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős : Tóth József  
                        polgármester 


