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Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja és a III. 1.
pontja szerint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ez utóbbi keretében
pedig a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására.
A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására kiírt pályázat keretében külön
igénylés és külön eljárás útján lehetőségünk nyílik, hogy a tavaly március óta saját
költségvetésünk terhére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. §-a, továbbá a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet
szerint biztosított települési támogatások 2016. évi kifizetéséhez költségvetési támogatást
nyerjünk el.
A pályázati kiírás értelmében azok a települési önkormányzatok pályázathatnak a
támogatásra, amelyek esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a
32.000 Ft-ot. A támogatás csak vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható és
kizárólag a települési támogatások kifizetésére fordítható. A támogatás mértékét egyedi
felülvizsgálat alapján a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter állapítják meg. Az elbírálás során értékelési
szempont, hogy az önkormányzat rendeletében megállapított feltételek mennyiben
tekinthetőek méltányolhatónak, és az elismert segélyezési feladatokhoz a központi és saját
források elégséges fedezetet nyújtanak-e.
A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani. A pályázatot két eredeti és
egy másolati példányban kell eljuttatni a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára 2016.
július 15-ig. Egy önkormányzat csak egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A miniszterek döntéséről a nyertes pályázók elektronikus úton kiadott támogatói okiratban
értesülnek a döntés meghozatalát követő 2 munkanapon belül az ebr42 önkormányzati
információs rendszeren keresztül. A támogatásban nem részesült önkormányzatok levélben
értesülnek az elutasításról. A miniszterek döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás
benyújtására sincsen lehetőség. A támogatás folyósítására az utalványozást követően 2
munkanapon belül, előfinanszírozás keretében, egy összegben kerül sor. A támogatást az
önkormányzat 2016. december 31-ig használhatja fel.
Városunkban az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000,- Ft-ot, így
jogosultak vagyunk a pályázat benyújtására. Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete szerint a
város lakói rendkívüli települési támogatást, a lakhatás költségeihez nyújtott települési
támogatást, az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatást, továbbá a
gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó települési támogatást igényelhetnek. A
rendeletben szabályozott települési támogatásokkal kapcsolatos kiadásainkat tudnánk
mérsékelni nyertes pályázat esetén.
A pályázati kiírás szerint a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat
kötelezően csatoltandó melléklet, ezért ebben a kérdésben határozatot kell hoznunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által
meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet
III. 1. pontja szerinti települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
kerete terhére, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti
települési támogatások 2016. évi kifizetéséhez.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
és
a
pályázattal
kapcsolatos
jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: polgármester
Tapolca, 2016. április 14.
Dobó Zoltán
polgármester

