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Szám: 4 129/2012. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Lengyeltóti Városi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 

2012. április 24.-én  tartandó ülésére. 

 

N a p i r e n d :  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok  

                            2012.évi támogatására  vonatkozó igény benyújtása. 

   

E l ő a d ó :       Zsombok Lajos polgármester 

 

Magyarország  2012.évi  központi költségvetéséről szóló  2011.évi  CLXXXVIII. törvény  6. melléklet   

2.pontjában foglaltak alapján  az önkormányzat   önállósága  és működőképessége  megőrzése 

érdekében kiegészítő  támogatást  igényelhet  az általa ellátott  feladatok működtetéséhez  kapcsolódó 

hiányra. 

A támogatás   igénylésére vonatkozó  előírásokat  a  3/2012/III.1/ BM számú rendelet tartalmazza. 

A rendelet előírásai szerint   az alábbi kötelezettségek  teljesítésére igényelhető támogatás: 

a.) az önkormányzat működését  súlyosan veszélyeztető, kötelező feladatellátással kapcsolatosan  

2011. évben keletkezett, 2012. évben esedékessé  vált  fizetési  kötelezettségek teljesítése; 

b.) egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési  kötelezettségek teljesítésére, vagy elmaradt 

bevételek pótlására, amelyek  az önkormányzat  kötelező feladatellátását akadályozzák. 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok  támogatásához   a költségvetési 

törvény által  biztosított  támogatásra vonatkozó önkormányzati  támogatási igény  elbírálása során  a 

következő szempontok érvényesülnek: 

- kötelező feladatellátáshoz  kapcsolódó  működési forráshiány, elsődlegesen   a kötelező közoktatási  

feladatellátás keretében az alapfokú nevelési, oktatási  intézmény fenntartásához kapcsolódó 

forráshiány. 

- a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elsődlegesen a többcélú  kistérségi társulások  felé fennálló 

tartozások; 

- az önkormányzat által saját hatáskörben adott  pénzbeli és természetbeni juttatások aránya  az 

önkormányzat  által folyósított  összes ellátáshoz viszonyítva; 

- adósságrendezés alatt álló önkormányzatok forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján; 

- a működőképességet veszélyeztető, jogerős közigazgatási határozat, vagy jogerős bírósági határozat 

alapján a fennálló fizetési kötelezettségek  teljesítése; 

- a működési célú kiadásokhoz viszonyított   helyi adóbevétel,  és a pénzeszközök állományát.  

Az igénylést a költségvetési  év során  április  30-áig.  szeptember hó 10-éig   és november hó 5-éig  

lehet benyújtani. 

A támogatási igényt  az önkormányzat a költségvetési   évben legfeljebb  két alkalommal nyújthat be, 

kivéve ha olyan előre nem látható  esemény következik be, amely az önkormányzat 

működőképességét veszélyezteti.  

 

Az ÖNHIKI   támogatás szempontjából azok az önkormányzatok részesülhetnek előnyben, 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 bevételeken túl felhalmozási kiadásokat nem teljesítenek; 

d.)    a szociális  kiadások csökkentése érdekében  élnek a közfoglalkoztatás lehetőségével; 



e.) a kötelező közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiányt   a  rendelet  2.§.(2) bek. 

e.) pontja szerint  ( közigazgatási határozat, vagy  jogerős  bírósági határozat alapján fennálló fizetési  

kötelezettség . 

 

Az ÖNHIKI támogatási igény elbírálása során   nem ismerhető el: 

a.) a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás; 

b.) különösen a képviselő testület  és az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak 

indokolatlan  mértéke, valamint 

c.) az önként vállalt   feladatok vagy  az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök  és a 

támogatásértékű kiadások.  

  

A Képviselő-testület  a 2012. év költségvetését  95.541/e Ft  működési hiánnyal  állapította  meg.   Az 

előző   évi pénzmaradvány   figyelembe vételével    éves  költségvetésben   56.487/e Ft  hitel felvételt 

hagyott  jóvá. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásához szükséges feltételek meglétéről 

nyilatkozzon a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ A Lengyeltóti Városi  Önkormányzat  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  költségvetési támogatására. 

2./ A Lengyeltóti Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő  önkormányzatok  2012. évi  támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 

következő nyilatkozatot teszi: 

I.  A települési önkormányzat  lakosságszáma 2011. január 1-jén  1 000 fő feletti; 

II.A települési önkormányzat  helyi adó bevezetéséről döntött  és  2012. évben   67.050  ezer  forint  

összegű bevételt tervez; 

III. Az önkormányzat   2012.évi költségvetési rendeletét   95.541   ezer forint   összegű működési célú 

hiánnyal  fogadta el. 

IV. a./ Az önkormányzat  az Ötv. szabályai szerint  kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 

      b./ 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.  

 

Lengyeltóti, 2012. április 13. 

 

         Zsombok Lajos 

            polgármester 

 

Előterjesztést készítette:             

 

Posza Jánosné              

pénzügyi ügyintéző  

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya               

          jegyző 

  


