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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatásáról a belügyminiszter kiadta a 3/2012. (III.1.) BM. rendeletet.
A támogatás alapelvei szerint a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter
együttes döntése alapján vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatás nyerhető
el, melyet célhoz, feladathoz is köthetnek.
A pályázati felhívás alapján az önkormányzat beadta igényét, melyet pozitív
elbírálásban részesítettek, a kapott 38.399 eFt összegű támogatást a kötelező
feladatellátáshoz kapcsolódó működési hiány csökkentésére, valamint az
adósságszolgálattal összefüggő kötelezettségek teljesítésére kellett fordítani.
Az önkormányzat költségvetése jelenleg is tartalmaz működési hiányt, a bevételek
elmaradása miatt a kifizetetlen szállítói számlák folyamatosan halmozódnak.
Az útmutató szerint az év során igényt legfeljebb két alkalommal lehet benyújtani, a
még hátralévő határidő:
szeptember 10.,
november 5.
A jelentős összegű lejárt számlaállomány és a hitelkeretek kihasználtsága miatt
javasoljuk a pályázat benyújtását szeptember 10-ig.
A támogatás igénylését nem teszik lehetővé egyes kizáró tényezők megléte, melyekről
az önkormányzat képviselő-testülete határozatban már nyilatkozott, a nyilatkozatban
szereplő feltételeknek az önkormányzat megfelelt.
A Magyar Államkincstár véleménye alapján - mivel a működési hiány összegét az
önkormányzat módosította költségvetési rendeletében – a nyilatkozatot meg kell
ismételni.
Az igénylést az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kell kitölteni
elsősorban a 2011. évi költségvetési beszámoló, illetve 2012. évi költségvetés adatai
alapján.
A rendszerben rögzíteni kell a képviselő-testületi határozatot is, emiatt javasoljuk a
rendkívüli ülésen való tárgyalást.
Az elbírálás során figyelembevett szempontok nem változtak:
a) kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány, elsődlegesen a
kötelező közoktatási feladatellátás keretében az alapfokú nevelési, oktatási intézmény
fenntartásához kapcsolódó forráshiány,
b) a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elsődlegesen a többcélú kistérségi társulások
felé fennálló tartozások,
c) az önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni juttatások
aránya az önkormányzat által folyósított összes ellátáshoz viszonyítva,
d) adósságrendezés alatt álló önkormányzatok forráshiányának kezelése a
válságköltségvetés alapján,
e) a működőképességet veszélyeztető, jogerős közigazgatási határozat, vagy jogerős
bírósági határozat alapján fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
f) a működési célú kiadásokhoz viszonyított
fa) helyi adóbevétel,
fb) az 5. melléklet 4. pontja szerinti pénzeszközök állománya.
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Azon önkormányzatok részesülnek előnyben az ÖNHIKI támogatás szempontjából,
amelyek
a) a működési forráshiány mérséklése érdekében döntöttek a feladatellátás
racionalizálásáról,
b) a fennálló szállítói tartozások rendezése, átütemezése érdekében egyeztetést
kezdeményeztek hitelezőikkel,
c) a rendelkezésre álló felhalmozási célú bevételeken túl felhalmozási kiadásokat nem
teljesítenek,
d) a szociális kiadások csökkentése érdekében élnek a közfoglalkoztatás lehetőségével,
e) kötelező közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiányt, vagy
működőképességet veszélyeztető fizetési kötelezettséget jeleznek.
Az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében javaslom az igénylés
benyújtását.
Határozati javaslat
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.
melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatokat teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a
feletti.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 556.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 245.512
ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
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