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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (III.8.) rendeletének 5. §-a
alapján a Képviselő-testület a rendeletben szereplő 492.691 eFt összegű működési
hiány miatt elrendelte az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok támogatása feltételei teljesítésének felülvizsgálatát, a benyújtandó
kérelem Képviselő-testület elé terjesztését.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6.
számú mellékletének 1. pontja alapján a támogatást csak azok az önkormányzatok
igényelhetik, amelyek a normatívan képződő forrásokon túl a saját források maximális
feltárására, és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem
képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására.
A törvény felhatalmazása alapján a Pénzügyminisztérium útmutatót adott ki a
támogatás igénybevételéhez.
Az igénylés beérkezésének határideje az első ütemben 2010. április 26., melyhez a
Magyar Államkincstár 2010. április 12-ig küldi meg az egy lakosra számított 2009. évi
teljesített működési szint mértékét.
A támogatásról a pénzügyminiszter 2010. július 15-ig dönt.
Az igénybevétel feltételeit a pályázat beadásához teljesíteni kell.
A feltételek alapján
− az 1.000 fő alatti településnek körjegyzőségben kell ellátnia feladatát,
− a polgármesteri hivatalon kívül intézményt kell fenntartania,
− az önkormányzatnak helyi adót kell beszednie,
− a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételén belül kell terveznie felhalmozási célú
kiadásait,
− az előző évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal nem láthatja el,
− működési forrás hiányának kell lennie a költségvetési rendeletében,
− kapacitás-kihasználtsági feltételeknek kell megfelelnie.
A kapacitás-kihasználtságot a nevelési, alapfokú oktatási intézményekre
intézményenként szükséges teljesíteni, a viszonyítási alap a közoktatási törvényben
meghatározott átlaglétszám. A 2010/2011. tanévben az átlaglétszám kiindulási értéke
valamennyi óvodai nevelési évben és az iskola 5-8. évfolyamán már 100%.
A kapacitás-kihasználtságról a gesztor önkormányzat nyilatkozik, a települési
tagintézményekben tapasztalható elmaradás esetén Dombóvár eshet el a pályázat
benyújtásának lehetőségétől. Az elvárt létszámot számításaink szerint valamennyi
intézmény teljesíti a 2009/10. és 2010/11. tanévben is.
A forráshiány számításának alapja a 2009. évi tényleges működési kiadások.
A személyi juttatásnál a közalkalmazottak, köztisztviselők és egyéb bérrendszerbe
tartozó foglalkoztatottaknál a 2009. évi tényleges kiadás összegét ismerik el.
A munkaadókat terhelő járulékok csökkenésének hatása a törvény alapján a normatív
hozzájárulások 2010. évi összege és a 2009. évi összege negatív különbözetében kerül
figyelembevételre.
A dologi kiadásoknál infláció hatás mérséklése címen az előző évi tény adatokat 3,4%kal lehet emelni.
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A szociális juttatásoknál létszámnövekedés esetén az önkormányzat 2010. évi kiadását
az egy ellátottra jutó 2009. évi önkormányzati saját forrás összege növeli, valamint az
egyéb rászorultságtól függő ellátásoknál a 2009. évben teljesített összeg 3,1%-os
növekménye vehető figyelembe.
A működési célú államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök és támogatásértékű
működési kiadások maximum a 2009. évi átadás, kiadás összegével ismerhetők el.
Az intézményi működési bevételeknél és az önkormányzati sajátos működési
bevételeknél az elvárt szint az előző évi bevétel a tárgyévre prognosztizált inflációval
(3,9%-kal) növelt összege.
A számítás után megállapított forráshiány adja a kiegészítő támogatás összegét, melyet
2010. évben tovább kell csökkenteni
− a 2010. évi normatív hozzájárulás, átengedett személyi jövedelemadó és iparűzési
adóerőképesség együttes összegének 2%-ával, Dombóvár esetében 47 millió forinttal.
Az indokolás alapján az önkormányzatnak racionalizálás, létszámcsökkentés, stb. által
megtakarítást kell elérnie saját hatáskörben tett intézkedéseivel.
A tagintézmények, társulások számának növelésével a normatív hozzájárulás összege,
ezáltal a levonás is emelkedik, mivel Dombóvár igényli az állami hozzájárulást a
társult önkormányzatok tagintézményeire is.
− a munkaadókat terhelő járulékok csökkenése, az EHO megszűnése, valamint az
önkormányzatot is érintő megtakarítási intézkedések hatása számszerűsítése érdekében
a központi költségvetési kapcsolatokból származó – 2009. és 2010. évi költségvetési
törvény 3. számú melléklete szerinti – normatív hozzájárulások 2010. évi eredeti
előirányzatai összegének és 2009. évi költségvetési beszámolóban szereplő teljesített
összegének negatív különbözetével,
− az év során felvett és vissza nem fizetett működési célú hitel és a 2009. évben
működési célra használt felhalmozási célú, valamint a kötvénykibocsátásból származó
bevételek együttes összege.
A szigorú feltételek és a csökkentő tényezők miatt alacsony összegű támogatást
várunk, az adatlapok kitöltése és a támogatási igény meghatározása a Magyar
Államkincstár adatszolgáltatása után lehetséges, így az összeget nem ismerjük.
Javaslom a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását és a pályázat
benyújtását.
Határozati javaslat
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010.
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény
45. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6.
számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
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nyilatkozatot teszi:
I.

a) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő,
vagy a feletti.

II.

a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket
tart fenn.

III. 1) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő
feletti.
IV.

Az önkormányzat
1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény
8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.
2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása
jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8.
melléklet III. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a
Kiegészítő
szabályok
2.3.
pontja
figyelembevételével)
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.

V.

Az önkormányzat iparűzési, építmény, kommunális, idegenforgalmi
helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt
tervez és a gazdálkodása során realizál.

VI. a) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az
Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
Határidő: 2010. április 26.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda, intézményvezetők
Dombóvár, 2010. március 16.
Patay Vilmos
polgármester

