Javaslat
a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény ismételt benyújtására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Ózd, 2018. szeptember 27.

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. Az erre vonatkozó pályázat már márciusban megjelent.
A pályázati kiírás alapján az önkormányzat működőképességének megőrzése vagy egyéb,
a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására nyújtható be pályázat évente két
alkalommal, normál esetben szeptember 30-ig, előre nem látható esemény bekövetkezése
esetén legkésőbb november 10-ig.
A Képviselő-testület a 32/2018. (III.23.) határozatában már egyszer döntött rendkívüli
támogatás benyújtásáról. A határozatnak megfelelően a pályázat benyújtásra és
befogadásra került.
A pályázat benyújtását követően egy folyamatban lévő orvosi műhibaperrel kapcsolatban
született elsőfokú bírósági ítélet alapján az önkormányzatnak újabb fizetési kötelezettsége
keletkezett több mint 30 Mft összegben, mely a másodfokú ítélettől függetlenül már lejárt
és végrehajtható.
A rendkívüli támogatási igény második alkalommal történő benyújtása ennek a fizetési
kötelezettségnek az ellentételezése céljából történne, mivel erre forrás a költségvetésben
nem áll rendelkezésre.
A támogatási igény ismételt benyújtásához kérem a mellékelt határozati javaslat
elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2018. (IX. 27.) határozata
a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
vonatkozó igény ismételt 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.
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 folyamatban lévő orvosi műhibaperrel összefüggésben megszületett bírósági ítélet
szerinti lejárt és végrehajtható fizetési kötelezettség 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 Janiczak Dávid polgármester.
Határidő: 2018. október 15.

