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Gazdasági Osztály 

Egyszerű szótöbbség  

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság A tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. július 30-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú 

mellékletének 1. pont IV. alpontja tartalmazza a helyi önkormányzatok működőképessége 

megőrzését, vagy egyéb feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében rendkívüli 

támogatás igénybevételének lehetőségét és annak forrásául szolgáló keretösszeget. 

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának 

elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott 

támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) rendelkezik. A támogatási igényt az év során bármikor, de legkésőbb 2014. 

szeptember 30-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához. A 

kérelemhez csatolni kell a Rendelet 1. és 2. számú mellékletei szerint kitöltött adatlapokat, az igény 

benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot, a szöveges indoklást, valamint az Önkormányzat 

kérelmét alátámasztó, a Rendelet szerint felsorolt valamennyi dokumentumot. 

A Rendelet szerint a települési önkormányzat támogatást igényelhet:  

- működőképessége megőrzéséhez, 

- feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához. 

A támogatási igény jogcímei lehetnek:  

1.) jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség, 

2.) korábban megfizetett iparűzési adóból az adózónak – túlfizetés miatt – tárgyévben 

visszafizetendő összeg, 

3.) bér- és segélyfizetési kötelezettség, 

4.) adósságrendezési eljárás alatt a működőképesség fenntartásához kötőtő kiadások, 

5.) víziközmű beruházáshoz kapcsolódó hitellel összefüggésben az önkormányzatnál beváltott 

garancia- és kezességvállalás, 

6.) közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, 

7.) közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, 

8.) élelmiszerbeszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, 

9.) Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettség, 

10.) Nemzeti Adó-és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség, 

11.) iskolaműködtetés, 
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12.) nem pénzintézet felé fennálló adósságállomány. 

 

A fentiek alapján előkészített támogatási igényt az Államkincstár felülvizsgálja és a 

benyújtás, illetve az esetleges hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül továbbítja a helyi 

önkormányzatokért és az államháztartásért felelős miniszterek részére. A miniszterek a 

visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, felhasználási célhoz köthető 

támogatásról folyamatosan, de legkésőbb 2014. december 20-ig döntenek. A támogatási igény 

pozitív elbírálása esetén a folyósított összeget 3 hónapon belül fel kell használni. A támogatás 

összegével az éves költségvetési beszámoló keretében a Rendelet 3. számú melléklete szerinti 

adatlapon kell elszámolni. 

A működőképesség megőrzését szolgáló pályázat benyújtását a következőkkel kívánjuk 

indokolni: Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetését mind bevételi, mind kiadási oldalon az előző évek tapasztalatait felhasználva tervezte 

meg, majd fogadta el. A féléves adatok alapján megállapítható, hogy a bevételek időarányosan alul 

teljesülnek, a kiadások viszont időarányosan túlteljesítést mutatnak, így a meglévő 100 millió Ft 

összegű folyószámla hitelkeretünk tartósan 60-70 %-os kihasználtságot mutat. Ez az állapot – jelen 

esetben is - akkor következik be, ha a bevételek időarányosan a tervezett szint alatt teljesülnek, 

ugyanakkor a működéshez köthető kiadásokat határidőre teljesítjük. 

Amennyiben a fent részletezett likvid hitel állomány tartósan megmarad, úgy a Magyarország 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1. § c.) pontjában foglaltaknak - mely szerint a likvid 

hitelt naptári éven belül vissza kell fizetni - működési forrásokból nem tudunk eleget tenni. A 

likvidhitel keret adta lehetőségen kívül Önkormányzatunk más adósságot keletkeztető ügylettel nem 

rendelkezik. 

 

A tárgyévre tervezett időarányos bevételkiesésünk a 2014. 06.30-i lekönyvelt adatok alapján 

meghaladta a 20 millió Ft-ot, amely várhatóan nem fog csökkeni év végéig, az alábbiak szerint: 

 

 Közhatalmi bevételekből: A félévi adózáráshoz köthető adatunk szerint túlfizetésekből 

adódó adó visszatérítések összege 16.169 E/Ft, 

 Kötelező önkormányzati feladat bevételeiből: Az étkezési térítési díjakban meglévő 

kintlévőségeink összege 06.30-i állapot szerint 4.256.000 Ft. 

 

 

 

A Rendeletben megfogalmazott okok közül tehát azt kívánjuk a pályázatban leírni, hogy a 

likvidhitel állományunk azért is ilyen mértékű, mert lejárt határidejű tartozással nem rendelkezünk A 

tényként bemutatott bevételkiesés csökkenése nem várható év végéig, ezért nem biztosított, hogy a 

likvidhitelt 2014. decembert 31-ig működési bevételekből vissza tudjuk fizetni.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadásra. 

 

Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú mellékletének 1. pont IV. 

alpontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a 

rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014 (I.31.) BM rendelet alapján 

támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok 2014. évi támogatására. 
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. július 28. 

 

 

                                                                                                        Izsó Gábor  

                            polgármester  

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

 


