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Előterjesztés címe és tárgya:  

Döntés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, 

és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek 

keretében a rendkívüli szociális támogatásra) kiírt pályázaton való részvételről 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. 

pont és a III. 4. pontja rendelkezik a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 

forrásáról, mely igénybevételének részletes szabályait az előterjesztés mellékletét képező 

pályázati kiírás tartalmazza.  

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a települési 

önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását 

veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.  

A pályázat benyújtásának indokaiként több jelentősebb, előre nem látható kiadási csoportot 

tudunk nevesíteni: mindezek olyan körülmények, melyek önkormányzatunk 

működőképességének megőrzését, illetve feladatainak ellátását veszélyeztethetik, ezért 

mindenképpen szükséges a rendkívüli támogatásra vonatkozó igény benyújtása.  

Elsőként a közös önkormányzati hivatalok működési támogatásának jelentős csökkenését 

jelöljük meg, mely a hivatal székhelytelepülésének magas adóerő-képessége miatt közel hét 

millió forint összegű elvonást okozott, és a közös hivatalt fenntartó valamennyi 

önkormányzatot egyaránt többlet-befizetéssel terhel. 

A további, előre nem tervezett kiadások terhelik még önkormányzatunkat, melyek 

likviditásunkat veszélyeztetik: 

- A Háromhárs Óvoda és a Csabdi Óvoda különválása  miatt felmerült elszámolási 

tartozás 

- A Vértes Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűnésével járó plusz 

kiadások 

- Az Oltalom Intézmény működéséhez való hozzájárulás emelkedés és a vesztes 

munkaügyi per kötelezettsége miatt 

- Az Orvosi Ügyeleti Társulás és Kapcsolat Központnak fizetendő hozzájárulás miatt 

- A gyermekétkeztetés vásárolt élelmezése miatt 

Jelen pályázatban a támogatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik, azzal, hogy az 

önkormányzat egy évben két alkalommal élhet hasonló támogatási igénnyel. A pályázat 

benyújtásának elengedhetetlen feltétele egy olyan képviselő-testületi határozat megléte, 

melyben a Képviselő-testület dönt a támogatási igény benyújtásáról. 

A jogszabály a határozattal kapcsolatban egyéb követelményt nem támaszt. 

Kérem a Tisztelt Képviselők támogató döntését! 

Alcsútdoboz, 2015. március 26. 

Tisztelettel 

    Tóth Erika 

    polgármester 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2015 (III.27.) számú határozata 

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, 

és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 

(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra) kiírt pályázaton való részvételről 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „a megyei 

önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatására” kiírt pályázatra az 1.b) célnak megfelelően 

pályázatot nyújt be Alcsútdoboz Település Önkormányzat működőképességének megőrzését 

szolgáló támogatás iránt. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Polgármester 

   Költségvetési előadó 


