A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 72/2018.
Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2018. május 4. napján,
10,00 órakor megtartandó ülésére

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti igény
benyújtása
Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester
Készítette:

Antal Zsolt polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: -----------Tárgyalja: ------

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (költségvetési törvény) 3.
melléklet I.10. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására.
A támogatási igényt 2018. szeptember 30-áig lehet benyújtani, az alábbi önkormányzati
kötelező feladatok ellátása terén felmerülő hiány pótlására:
- Igazgatási feladatok ellátására;
- Óvodai feladatok ellátására;
- Iskolaműködtetési feladatok ellátására;
- Szociális alapellátási feladatok ellátására;
- Gyermekétkeztetési feladatok ellátására;
- Kulturális feladatok ellátására;
- Településüzemeltetési feladatok ellátására;
- Egészségügyi alapellátásra;
- Jogerős, végrehajtó bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség;
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség.

A támogatás odaítélésénél a legfőbb értékelési szempont az önkormányzatok tekintetében
annak vizsgálata, hogy az önkormányzat gazdálkodása során biztosítottak-e, a
kiegyensúlyozott működés feltételei, illetve a kötelező feladatok ellátása mennyire van
veszélyben.
Támogatási igény csak az önkormányzat gazdálkodásában jelentkező konkrét
problémák kezelésére nyújtható be!
A pályázat céljaként megjelölt támogatási területek közül az 1/b pont szerint: „ A települési
önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.”
A döntést megalapozó értékelési szempont főként annak vizsgálata, hogy az önkormányzat
kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosítottak-e.
A pályázat benyújtásának indokaként több jelentősebb, előre nem látható csoportot tudunk
nevesíteni: mindezek olyan körülmények, melyek önkormányzatunk működőképességének
megőrzését, illetve feladatainak ellátását veszélyeztethetik, ezért mindenképpen szükséges a
rendkívüli támogatásra vonatkozó igény benyújtása.
Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésének szükségességét indokolja pl:
- a település lakosságszámához, a kötelező feladatok számához és nagyságához mért,
rendkívül alacsony adóerő-képesség, amely 2016. évben nem érte el a 9.000,Ft/főt.
- a kötelező önkormányzati feladatként definiált egészségügyi alapellátást mind a
háziorvos (II. körzet), mind a fogászati ellátás tekintetében teljes egészében az
önkormányzatra hárult, melynek finanszírozása többlet terhet ró gazdálkodásunkra.
Továbbá, az orvosi ügyelet biztosítása (miután I. körzet a vállalkozó háziorvosa
felmentést kapott) tekintetében, többlet kiadás jelentkezése várható.
- a kötelező feladatok ellátását a fentieken túl, veszélyezteti a betervezett és
halaszthatatlan beruházások esetleges elmaradása is (ravatalozó felújítása, az óvoda
rendbetétele. stb)
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadására, az önkormányzat működési egyensúlyához kapcsolódó kiemelt önkormányzati
érdekre tekintettel.
Határozati javaslat:
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti igény benyújtására
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
működőképességének megőrzése valamint kötelező feladatainak biztosítása
céljából rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti pályázatot nyújt
be a Belügyminiszter, valamint a Nemzetgazdasági Miniszter által, Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10.
pontja alapján hirdetett, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására vonatkozó pályázati eljárás keretében.

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatásra vonatkozó pályázat
előkészítésére, valamint a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges, az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 75. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Skoda Ferenc jegyző és
Antal Zsolt polgármester
Határozatról értesül: MÁK, Szekszárd,
polg. hiv. pü.-i oszt, helyben
irattár

