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A települési önkormányzatok a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján rendkívüli
önkormányzati támogatást igényelhetnek pályázat útján a működőképességük
megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása
érdekében.
A támogatás igénylésére vonatkozó pályázati kiírás a kormányzati portál
Belügyminisztérium honlapján került közzétételre.
A pályázati kiírás alapján a rendkívüli támogatásra vonatkozó fontosabb előírások:
- a támogatás lehet vissza nem térítendő és visszatérítendő, meghatározott célhoz,
vagy feladathoz kötött,
- a pályázatokat elektronikusan kell benyújtani,
- a támogatási igényt az év folyamán folyamatosan, de legfeljebb két alkalommal,
legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani,
- előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2020. szeptember 30-át követően
is benyújtható pályázat, legkésőbb 2020. november 10-ig,
- a támogatási kérelmekről szükség szerint, de legkésőbb 2020. december 10-ig
döntenek a miniszterek,
- a támogatást a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig lehet felhasználni,
- 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, amelyek teljesítéséhez 2019-ben, vagy 2020-ban
rendkívüli támogatás került biztosításra, illetve melyek fedezete más állami
támogatásból biztosított,
 olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását
megelőzően megtörtént,
 olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2019. év előtt keletkeztek,
 fejlesztésből, felújításból, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez,
 folyószámla-hitelkeret rendezésére,
 jövőben felmerülő, még le nem járt határidejű személyi juttatásokra,
 képviselő-testületi tagok tiszteletdíjára,
 nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez.
A helyi önkormányzatnak a támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében,
továbbá az Magyar Államkincstár BAZ Megyei Igazgatóság felé legkésőbb 2021.
április 10-éig kell elszámolni a pénzügyileg rendezett számlák másolatával és azok
összesítőjével, valamint a pénzügyi felhasználást alátámasztó banki kivonatokkal. A
szabályosan fel nem használt támogatást az elszámolást követően vissza kell fizetni a
központi költségvetésbe.

Önkormányzatunk esetében az alábbi jogcímre és összegre kívánunk rendkívüli
támogatás iránti igényt benyújtani:
A Képviselő-testület 216/2016. (XI.24.) határozatával 2017. január 1. napjától 2021.
december 31. napjáig rendelkezik a helyi autóbuszközlekedés biztosítására vonatkozó
közszolgáltatási szerződéssel. A közszolgáltató - a közszolgáltatási szerződés 14.5.
pontja alapján – ellentételezésre vonatkozó igényét a már teljesített szolgáltatásra
vonatkozó tényleges bevételek és ráfordítások alapján negyedévente nyújtja be az
önkormányzat felé. 2019. évben az I-III. negyedév veszteség megtérítésére 73.179 E
Ft önkormányzati támogatás került átutalásra a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. A társaság
2019. évi beszámolója Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020.
(VII.09.) határozatával elfogadásra került, mely alapján további 48.213 E Ft
ellentételezési igény esedékes az elfogadását követő 30 napon belül.
Javaslom, hogy az Önkormányzat nyújtson be pályázatot a működőképességének
megőrzése vagy egyéb feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása jogcímen a
VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével
összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámoló
alapján a bevételekkel nem fedezett kiadások fedezetére 48.213 E Ft mértékben.
A támogatási igény benyújtásához kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020. (IX. 07.) határozata
a települési önkormányzatok 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
számú melléklet I. 9. pontja alapján a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása
érdekében Ózd Város Önkormányzata támogatási igényt nyújtson be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó pályázati
kiírásnak megfelelően a
helyi személyszállítási közszolgáltatás folyamatos
biztosítása érdekében szükséges 48.213 E Ft bevétellel nem fedezett kiadásainak
megtérítésére.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény és a
benyújtásához szükséges dokumentumok valamint a szerződés aláírására.
Felelős:
Pályázat benyújtásáért:
Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
A szükséges dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2020. szeptember 30.

