Javaslat
a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igények benyújtására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Ózd, 2018. március 23.

A települési önkormányzatok a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján rendkívüli önkormányzati
támogatást és ennek keretében rendkívüli szociális támogatást igényelhetnek a
működőképességük megőrzésére, feladatellátásukat veszélyeztető helyzet elhárítása,
valamint az Önkormányzat rendelete szerinti települési támogatások maradéktalan
teljesítése céljából.
A támogatás igénylésére vonatkozó pályázati
Belügyminisztérium honlapján került közzétételre.

kiírás

a

kormányzati

portál

1.) A pályázati kiírás alapján az alábbi jogcímeken nyújtható be támogatási igény:
a) Az önkormányzat működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására.
b) Külön igénylés és eljárás útján a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési támogatások 2018. évi
kifizetésére. Erre az igényre azok az önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot,
amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32.000 Ft-ot.
Önkormányzatunk esetében ez a fajlagos összeg 21.900 Ft/fő.
2.) Az 1.a) pont szerinti rendkívüli támogatásra vonatkozó fontosabb előírások:
- a támogatás lehet vissza nem térítendő és visszatérítendő, meghatározott célhoz,
vagy feladathoz kötött,
- a támogatási igényt az év folyamán folyamatosan, de legfeljebb két alkalommal,
legkésőbb 2018. szeptember 30-ig lehet benyújtani,
- a támogatási igényről szükség szerint, de legkésőbb 2018. december 10-ig kerül
sor döntésre,
- a támogatás megítélésénél vizsgálatra kerül, hogy az önkormányzat
kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása
biztosított-e,
- ezen a jogcímen nem nyújtható támogatás olyan kiadásokhoz, melyek
teljesítéséhez 2017-ben, vagy 2018-ban rendkívüli támogatás került biztosításra,
illetve melyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően
megtörtént, valamint olyan fizetési kötelezettségekhez, melyek 2017. év előtt
keletkeztek és nem jogerős döntésen alapulnak,
- ezen a jogcímen biztosított vissza nem térítendő támogatást a folyósítást
követő harmadik hónap utolsó napjáig lehet felhasználni.

3.) Az 1.b) pont szerinti pénzbeli és természetbeni szociális támogatásra
vonatkozó fontosabb előírások:
- a támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra,
melyet kizárólag az önkormányzati rendelet szerinti települési támogatások
kifizetésére lehet felhasználni,
- ilyen jogcímen támogatási igényt legfeljebb egy alkalommal, 2018. augusztus
15-ig lehet benyújtani,
- a támogatási igényről legkésőbb 2018. szeptember 30-áig döntenek,
- a támogatási igény esetén vizsgálatra kerül, hogy az önkormányzat rendeletében
megállapított feltételek méltányolhatók-e és a segélyezési feladatokhoz a
központi és saját források elégséges fedezetet nyújtanak-e,
- a megítélt és folyósított támogatás 2018. december 31-ig használható fel.

A megítélt támogatásokkal 2018. április 10-ig kell a pénzügyi felhasználást alátámasztó
dokumentumokkal elszámolni. A szabályosan fel nem használt támogatást az elszámolást
követően a legrövidebb időn belül vissza kell fizetni.

Önkormányzatunk esetében az alábbi jogcímekre és összegekre kívánunk rendkívüli
támogatás iránti igényt benyújtani:
1.) Az Önkormányzat működőképességének megőrzése vagy egyéb
feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása jogcímen az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. által a 2018. évi közszolgáltatás
ellátása során a bevételekkel nem fedezett kiadások részbeni fedezetére
55.000 Eft mértékben.
2.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 45.
§ szerinti települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati
rendelet alapján a települési támogatások finanszírozására 140.000 Eft
mértékben.
A támogatási igények benyújtására vonatkozóan két Képviselő-testületi határozat került
megfogalmazásra, mivel az igények külön eljárás keretében kerülnek elbírálásra.
A támogatási igények benyújtásához kérem a mellékelt határozati javaslatok elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2018. (III. 23 .) határozata
a települési önkormányzatok 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
számú melléklet I. 10. pontja alapján a feladatellátást veszélyeztető helyzet
elhárítása érdekében támogatási igény kerüljön benyújtásra a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó Pályázati
Kiírásnak megfelelően a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység
bevétellel nem fedezett kiadásainak részbeni megtérítésére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény és a
támogatási igény benyújtásához szükséges dokumentumok és amennyiben
szükséges a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Pályázat benyújtásáért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály
A szükséges dokumentumok aláírásáért polgármester
Határidő: 2018. május 31.
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