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Előterjesztés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
2013. szeptember 18-án tartandó ülésére 

 
Tárgy: A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzését szolgáló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján pályázat 

benyújtásáról döntés 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Baranyai Eszter jegyző, Parrag Istvánné gazdálkodási 

előadó 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége 

megőrzését szolgáló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján az önkormányzatnak lehetősége 

nyílik kiegészítő támogatás címén pályázat benyújtására. 

Medina Község Önkormányzata 2013. első félévi beszámolója alapján a támogatási igény 

benyújtására jogosult. A Rendelet értelmében: 

2. § (1) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 
(a továbbiakban: működőképességet szolgáló támogatás) a helyi önkormányzat 
működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető.  

(2)  A működőképességet szolgáló támogatás elbírálására a következő szempontok szerint 
kerül sor:  

a)  egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az 
önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot,  

b)  adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a 
válságköltségvetés alapján és  

c)  egyéb vonatkozású egyedi szempontok.  

(3)  A működőképességet szolgáló támogatás elbírálása során nem vehető figyelembe  

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.  

A támogatási igény tartalmazza  

a)  a helyi önkormányzat rövid szöveges kérelmét,  

b)  a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot,  

c)  az ebr42 információs rendszerben lezárt 1-6. melléklet szerinti adatlapokat,  

d)  a helyi önkormányzat kérelmét alátámasztó, igazoló dokumentumokat.  

A pályázat benyújtásának határideje 2013. szeptember 30.  A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A kedvezményezett a megyei támogatást, illetve a működőképességet szolgáló támogatást 
annak folyósítását követő 3 hónapon belül használhatja fel. 

Kérem a Képviselő-testületet, döntsön a kiegészítő támogatás benyújtása tárgyában. 
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Határozati javaslat: 

…../2013. (IX. 18.) önkormányzati határozat 

A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzat működőképessége megőrzését 

szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete akként határozott, hogy a megyei 

önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján támogatási igény nyújt be a kiegészítő támogatásra.  

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

Medina, 2013. szeptember 12. 

       Vén Attila  
polgármester 

         
 


