ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 21-i ülésére
Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. melléklet III.1. pontjában foglaltak
alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ennek keretében a rendkívüli szociális
támogatásra.
A „Pályázati kiírás” tartalmazza a rendkívüli támogatás igénylésének feltételeit, döntési
rendszerét, felhasználásának és elszámolásának szabályait.
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
Az igénylést az év során bármikor, de legkésőbb 2016. szeptember 30-áig lehet benyújtani.
Döntésre a beérkező igénylések elbírálását követően, de legkésőbb 2016. december 20-áig kerül
sor.
A megítélt támogatást a Kincstár előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja. A
támogatás felhasználására a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig van lehetőség.
A pályázati adatlap kitöltéséhez a Belügyminisztérium útmutatót bocsátott ki. Összefoglalva a
legfontosabbakat:
 az 1. sz. mellékleten a pályázó alapadatait kell feltüntetni.
 a 2. mellékleten kell megjelölni a támogatási igény pontos összegét és az önkormányzat
rövid szöveges indoklását.
Támogatási igényt alapvetően az alábbi jogcímekre lehet alapozni:
 Igazgatási feladatok ellátása
 Óvodai feladatok ellátása
 Iskolaműködtetési feladatok ellátása
 Szociális alapellátási feladatok ellátása
 Gyermekétkeztetési feladatok ellátása
 Kulturális feladatok ellátása
 Településüzemeltetési feladatok ellátása
 Egészségügyi alapellátás
 Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési
kötelezettség
 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség
 a 3. mellékletben az önkormányzat tartozásállományára és pénzeszköz állományára
vonatkozó adatokat kell közölni.
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Az útmutató felhívja a figyelmet, hogy támogatási igény csak az önkormányzat
gazdálkodásában jelentkező konkrét problémák kezelésére nyújtható be.
További fontos kitétel, hogy a 2. mellékleten meghatározott feladatokra igényelt támogatás
nem lehet nagyobb a 3. mellékleten az adott feladattal kapcsolatban feltüntetett összes
tartozásnál.
A pályázati lehetőségről a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság – az előzetesen megküldött
írásos anyag mellett – 2016. április 12-i ülésén kapott tájékoztatást.
A Bizottság egyetértett az ülésen elhangzott véleménnyel, miszerint a rendkívüli
önkormányzati támogatás jelentős segítség lehet az önkormányzat pénzügyi-gazdasági
stabilitásának megerősítéséhez és megőrzéséhez.
Fentiek alapján a Bizottság az alábbi határozati javaslatot támogatólag terjeszti a Képviselőtestület elé:
Határozati javaslat
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet III.1. pontja, valamint az ehhez
kapcsolódó pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt
be az önkormányzat működőképessége megőrzését
szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatásra.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2016. április 13.
Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

