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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet III.4.
pontja alapján a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot nyújtott be.
A 2015. május 14-én lezárt – hiánypótlási felhívás szerint módosított – adatlap szerint
228.545.804 Ft támogatást igényeltünk. A pályázatnak az előterjesztés készítésének
napjáig még nincs eredménye. A pályázat benyújtása óta eltelt időszakban történt
események alapján – iparűzési adóbevallások feldolgozása alapján szükséges adó
visszafizetés, lejárt szállítói állomány emelkedése - újabb pályázat benyújtása vált
indokolttá.
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra a
pályázatot a pályázati kiírás alapján az év során folyamatosan, de legkésőbb 2015.
szeptember 30-áig lehet benyújtani, évente legfeljebb két alkalommal. Előre nem
látható esemény bekövetkezése esetén 2015. szeptember 30-át követően is benyújtható
pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2015. november
30. A döntéshozatal legkésőbbi határideje 2015. december 20-a.
A pályázat benyújtására szolgáló internetes felületen jelenleg még nem elérhető az
adott jogcím az elbírálás alatt lévő pályázat miatt.
A költségvetési törvény 3. melléklet III.4. pontja alapján pályázatot nyújtottunk be a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
keretében a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez is. 2015. április 15-éig
legfeljebb a 2015. március 1. – 2015. szeptember 30. közötti önkormányzati
kifizetésekhez lehetett támogatást igényelni. A beadott pályázat alapján 12.559.156 Ft
támogatásban részesültünk.
II. ütemben 2015. augusztus 15-éig legfeljebb a 2015. március 1. – 2015. december 31.
közötti önkormányzati kifizetésekhez lehetett támogatást igényelni.
A második időpontban benyújtott pályázatban nem szerepelhetnek olyan időszakban
teljesített kifizetéshez kapcsolódó igények, amelyet az önkormányzat az első időpontig
benyújtott pályázatában szerepeltetett.
A pályázatot az útmutatóban szerepelő határidőig benyújtottuk. A Magyar
Államkincstár által 2015. augusztus 24-én megküldött hiánypótlás szerint az
igényléshez mellékelni kell a II. ütem benyújtásáról szóló képviselő-testületi
határozatot is, nem elegendő az általunk beküldött februári határozat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.
I.
Határozati javaslat
pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III.4. pontja alapján
rendkívüli támogatási igényt nyújt be.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2015. szeptember 30. - a pályázat benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

II.
Határozati javaslat
pályázat benyújtásáról a rendkívüli szociális támogatás II. ütemére
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III.4. pontja alapján
pályázatot nyújt be a rendkívüli szociális támogatás II. ütemére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2015. augusztus 31. - a képviselő-testületi határozat továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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