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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatásáról a belügyminiszter kiadta a 4/2011. (III.1.) BM. Rendeletét.
A Magyar Államkincstár 2011. április 13-án kelt leveléhez csatoltan a támogatás
igényléséhez megjelent a Belügyminisztérium útmutatója is.
A támogatás alapelvei szerint a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter
együttes döntése alapján vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatás nyerhető
el.
Az előző években működő két támogatási rendszer megszűnt, összevontan 31.137
millió forint áll a települési és területi önkormányzatok rendelkezésére.
Továbbra is vannak kizáró tényezők, melyekről az önkormányzat képviselőtestületének határozatban kell nyilatkoznia.
A nyilatkozatban szereplő feltételeknek az önkormányzat megfelel.
Az igénylést az önkormányzati információs rendszerben kell kitölteni elsősorban a
2010. évi költségvetési beszámoló, illetve 2011. évi költségvetés adatai alapján.
Az elbírálás során az alábbi szempontokat veszik figyelembe, kiemelve az
önkormányzatnál számításba vehetőt.
a) 2011. február 28-án fennálló 60 napon túli közüzemi és élelmezéssel
összefüggő tartozások, melyeket a pályázat benyújtásáig sem rendezett az
önkormányzat
- a szállítói állományhoz hivatalos igazolás szükséges, az
önkormányzatnál az ilyen jellegű tartozás nem képvisel jelentős
nagyságrendet, mivel hitelfelvételből és az adóbevételekből a
szolgáltatások fenntartása érdekében rendezte azokat.
b) Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó forráshiány, elsődlegesen az alapfokú
nevelési, oktatási intézmény fenntartásához
- a megadott szakfeladatok működési célú kiadásait és a kapcsolódó
létszámadatokat kell leválogatni a beszámoló tény adatai és a 2011. évi
előirányzatnak megfelelően.
c) Ténylegesen érvényesülő közoktatás-szervezési paraméterek az elismertekhez
képest
- a közoktatási adatokon belül meg kell adni az osztályok, csoportok
számát, foglalkoztatási időkereteket.
d) A saját hatáskörben adott juttatások aránya az összes ellátáshoz képest
- valamennyi ellátás 2009, 2010. évi tény adatát és a 2011. évi terv adatot
meg kell adni, az önkormányzat méltányosságból a lakásfenntartási,
ápolási díj feltételeit enyhítette.
e) Működési célú kiadáshoz viszonyított helyi adóbevétel, pénzeszközök
állománya.
A kérelem elbíráláshoz meg kell adni még a tervezett béren kívüli juttatások
keretét, fennálló tartozásokat, hiteleket, kötelezettségvállalásokat és az önként
vállalt feladatokra, az összes feladatra a működési kiadásokat, bevételeket, állami
támogatást, önkormányzati saját forrást, illetve a működési célú pénzeszközátadás
tényadatait és 2011. évi eredeti és módosított előirányzatát.
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Sajnos egyes szempontok esetében arányszámok nem kerültek kialakításra, a
pályázható támogatási összeg nem számítható, illetve nincs információ arról, hogy
az önkormányzatnál lévő arányszámok megfelelőek-e, az országos és az azonos
nagyságú önkormányzatokhoz képest milyen értéket képviselnek.
Az önkormányzat által igényelhető támogatás összegét csak a rendelet 1. § (6)
bekezdése rögzíti, mely szerint az igényelhető támogatás nem haladhatja meg az
önkormányzat költségvetési rendeletében eredeti vagy módosított előirányzatként
jóváhagyott működési célú forrás összegét.
Az igényt összegszerűen meg kell jelölni, rövid szöveges indoklással.
Az igénylést évente legfeljebb két alkalommal lehet benyújtani, javaslom az
igénylés benyújtását 2011. április 30-ig.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6.
számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
- A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő,
vagy a feletti.
- A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.
évben ilyen jogcímen 589.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 253.426 ezer forint összegű működési célú
hiánnyal fogadta el.
- Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem
haladja meg az tv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás
felső határát.
- Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
Határidő: 2011. április 30. – a pályázat benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda
Dombóvár, 2011. április 14.

Szabó Loránd
polgármester

