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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2017. április 20-i ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatásának 2017. évi igénylésére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Készítette: Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság  

Iktatószám: 3477-3 /2017. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú 

melléklet III.1. pontja alapján az önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat szolgál a 

működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet 

elhárításának támogatása forrásául. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást   

2017. szeptember 30-áig igényelhetnek, egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal, 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 2017. december 10. 

 

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatásához különösen az alábbi jogcímekre lehet 

pályázatot benyújtani:  

 

- igazgatási feladatok ellátására, 

- óvodai feladatok ellátására, 

- szociális alapellátási feladatok ellátására, 

- gyermekétkeztetési feladatok ellátására, 

- kulturális feladatok ellátására, 

- településüzemeltetési feladatok ellátására, 

- egészségügyi alapellátásra, 

- jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési 

kötelezettség,  

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség, 

 

Az igény csak az önkormányzat gazdálkodásában jelentkező konkrét problémák kezelésére 

nyújtható be.  

 

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 elegendő arra vonatkoznia, hogy a Képviselő-testület a 

támogatási igény benyújtásáról döntött.  
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Polgár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében csak a szükséges kiadások és 

bevételek kerültek betervezésre, önkormányzatunk költségvetése a jogszabályi előírásokkal 

összhangban nem tartalmaz működési hiányt.  

A feladatfinanszírozás viszont csak a kötelező feladatok minimális szintű ellátását biztosítja, 

illetve támogatás csak a feladatfinanszírozással nem fedezett kiadásokra nyújtható be, azokra 

is csak abban az esetben, ha legalább 30 napos lejárt tartozás halmozódik fel.  

A háziorvosi ügyeleti szolgálat esetében az OEP finanszírozás nem nyújt fedezetet az összes 

felmerült kiadásra, így az érintett önkormányzatok a helyi adóbevételeikből hozzájárulást 

nyújtanak a feladat ellátásához.  

A szociális intézményben ellátandó kötelező feladatokra sem elegendő az állami támogatás, 

azt jelentős összeggel egészíti ki önkormányzatunk a saját bevétel terhére. 

A kulturális feladatellátás szintén jelentősen alulfinanszírozott, e területre vonatkozóan is 

indokolt a feladatot ellátó intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatási igény 

benyújtása.  

A településüzemeltetési feladatok ellátásához 2017. évre járó központi költségvetési forrás 

nem nyújt elegendő fedezetet a feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához.    

A fentiekre tekintettel - a költségvetés stabilitásának megőrzése érdekében - javaslom a  

rendkívüli támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtását. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2017. április 6. 

        

Tisztelettel: 

    

          Tóth József 

          polgármester 

 

Határozati javaslat 

………./2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatás 2017. évi igény benyújtásáról szóló javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1.,  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet III/1. pontja alapján 

támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős : Tóth József  

                        polgármester 


