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A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. június 24. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Kmetty Károly polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat 

benyújtása 
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. A pályázat egyik célja a települési önkormány-
zatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a települési önkormányzatok működőképes-
ségének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. A 
rendkívüli önkormányzati települési támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési 
támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy fela-
dathoz köthető. A támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül egyedi elbírálás alapján a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen állapítja 
meg. A pályázatokat elektronikusan (ebr42 önkormányzati információs rendszer) és papíralapon is be 
kell nyújtani. A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje a b) pont szerinti települési önkor-
mányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása esetében az év során folyamatosan, 
de legkésőbb 2015. szeptember 30.  

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Ön-
kormányzati Társulásnak 2015. szeptemberéig törzstőke pótlást kellene végrehajtania, mintegy 
610.197.000 forint összegben. Őrbottyán vonatkozásában ez 2015-re vonatkozóan lakosságszám 
arányosan 14.490.710 forintot jelentene. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer működőképes-
ségének megőrzése érdekében a menedzsment és az üzemeltető társaság ügyvezetése mindent 
megtesz. A kialakult helyzetben a társulás vezetése nem lát más tőkepótlási lehetőséget, mint az ál-
lami támogatások valamely formája ezért levélben kérték a társult önkormányzatokat, hogy az önkor-
mányzatra eső összeget, a fenti pályázati eljárás keretein belül pályázza, igényelje meg. A társulástól 
érkezett felhívás és azok mellékletei az előterjesztéshez csatolásra kerültek. 

A képviselő-testület döntése azért szükséges, mert a pályázati kiírás szerint csatolni kell a pályázat 
benyújtásáról döntő képviselő-testületi határozatot is. Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesz-
tést vitassa meg és fogadja el annak érdekében, hogy a pályázatot benyújthassuk. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
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6. HATÁROZATI -JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének …./2015. (VI. 24.) számú határozata a  
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázat 
benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belügyminiszter és a nemzet-
gazdasági miniszter által kiírt „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési ön-
kormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli 
szociális támogatásra)” címet viselő pályázatra pályázatot nyújt be  a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás biztonságos fenntartása érdekében 14.490.710 Ft összegben. Felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen a pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és benyújtásáról a pályázati kiírásban foglaltak 
szerint. 

 

Őrbottyán, 2015. június 10. 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 145/2015. (VI. 24.) számú határozata a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázat 
benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belügyminiszter és a nemzet-
gazdasági miniszter által kiírt „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési ön-
kormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli 
szociális támogatásra)” címet viselő pályázatra pályázatot nyújt be a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás biztonságos fenntartása érdekében 14.490.710 Ft összegben. Felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen a pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és benyújtásáról a pályázati kiírásban foglaltak 
szerint. 

 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtást végzi:  Jegyző, Önkormányzati Iroda, Gazdasági vezető 
Határid ő:  2015. július 15. 
 
 

 


