Javaslat
a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására vonatkozó igény benyújtására

Előterjesztő: Polgármester
Készítette: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2015. szeptember 28.

A települési önkormányzatok a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján rendkívüli támogatást
igényelhetnek működőképességük megőrzése érdekében.
A támogatás igénylésére vonatkozó pályázati kiírás a kormányzati portál
Belügyminisztérium honlapján került közzétételre.
A pályázati kiírás alapján az önkormányzat működőképességének
megőrzése vagy egyéb, a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítására
nyújtható be támogatási igény.
A megítélt támogatás lehet vissza nem térítendő és visszatérítendő,
meghatározott célhoz, vagy feladathoz kötött.
A pályázati kiírás egyéb előírásai:
- a pályázatot elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül kell benyújtani,
- a pályázathoz szükséges dokumentumokat ( pl. Képviselő-testületi
határozat, a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet, a
2015. évi költségvetési rendelet és módosításai, a benyújtott igény
alátámasztására szolgáló dokumentumok,stb. ) a Kincstár által
üzemeltetett e - Adat rendszeren keresztül kell biztosítani.
- a támogatási igényt az év folyamán folyamatosan, de legfeljebb két
alkalommal, legkésőbb 2015. szeptember 30-áig lehet benyújtani.
A pályázat elbírálása, döntés:
- a támogatási igény szükség szerint, de legkésőbb 2015. december 20-áig
kerül elbírálásra,
- a benyújtott támogatási igénynél vizsgálatra kerül, hogy az önkormányzat
kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása
biztosított-e,
- nem nyújtható támogatás olyan kiadásokhoz, melyek teljesítéséhez 2014ben, vagy 2015-ben rendkívüli támogatás került biztosításra, illetve melyek
pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént,
valamint nem jogerős döntésen alapuló kötelezettségekhez.
A támogatást a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig lehet
felhasználni. A támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást
kell vezetni és azzal legkésőbb 2016. április 10-éig el kell számolni.

Önkormányzatunk esetében a személyszállítási közszolgáltatási feladatellátását
veszélyeztető helyzet elhárítása jogcímen az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. által a 2015. évi közszolgáltatás ellátása során a bevételekkel nem
fedezett kiadásokra, 39.507 Eft mértékben kívánunk támogatási igényt
benyújtani.
A rendkívüli támogatási igény számszaki levezetését az előterjesztés 1. melléklete
mutatja be.
A támogatási igény benyújtásához kérem a mellékelt határozati javaslat
elfogadását.

1. melléklet
Rendkívüli támogatási igény számszaki levezetése
2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat:
2014. évi veszteség térítésére fizetett összegek:
2015. évi veszteségtérítésre rendelkezésre áll:
I.
II.

negyedévi veszteségtérítésre fizetett:
negyedévi veszteségtérítésre fizetett:

72 839 Eft
29.175 Eft
43.664 Eft

15.290 Eft
17.356 Eft

2015. második félévi veszteségre marad:

11.018 Eft

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. VIG.7/50/2015. számú
levele alapján a 2015. évi ellentételezési igény:
88.055 Eft
2015. évi állami támogatás:

4.884 Eft

Állami támogatással csökkentett ellentételezési igény:

83.171 Eft

2015. évben ki nem fizetett ellentételezési igény:

50.525 Eft

A 2015. évi költségvetésben még rendelkezésre álló forrással
csökkentett ellentételezési (rendkívüli támogatási )
igény (50.525 Eft-11.018 Eft):
39.507 Eft

HATÁROZATI JAVASLAT
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2015. (IX.28.) határozata
a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján a feladatellátást veszélyeztető
helyzet elhárítása érdekében támogatási igény kerüljön benyújtásra a helyi
önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázati
kiírásnak megfelelően.
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 előkészítéséért: Pénzügyi Osztály
dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

