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Előterjesztés

A KépViselő{eslület 20l6, nárciUs 29-ei ülé§ére

TéLg! Dölttés a telepiilési őnkorlnályzatok rendkivüli önkorDlányzati támogatás igényléséról

TisZtch I(ép\ iselö{esttiletI

A belúgyniniszter és a ltemzetgazdasági milriszter pályázatol hirdetett a MagyaloNzág 2016, évi
köZpoDti költ§égv€tésél,ől szóló 20l5, évi c. törvény 3, melléklet szerint.

A pályázar célja a b) pontbaD foglaltak alapján a települési önkormányzatok rendkivüli önkormányzali
költség\,etési támogntása a telepiilési önkormányzatok műkődőképességének megórzésére vagy egyéb.
a leladataik ellátását VesZélyeztetó helyzet ellráritására szolgá]. melyre a települési önkonnányzatok
pályázhatDak,

A támogatás vissza nem téritelldó és Visszatélítendő költségvetési támogatás formájában pályázható,
a lelhasználása neghatárczott célltoz vagy feladathoz köthető.

A támogatás néíéké1 az egvedi felülvizs8álat alapján a megpályáZott összeg kereleü] belül a helyi
önkoDnán)zatokéú felelós miniszteI és az ál]anháztartáséí lelelős nillisztel (a to,vábbiakbaD e$,ütti
minisZLelek) állapitjá( llleg.

A pál}ázatot elcktronikusan és papírulapon is be ke1l nyújtani a benyújtási határidőkéDt megadott
inieNal]un: az éV sorálr folyamatosaD. de legkésőbb 20l6. szeptember 30,-ig kell beD},újtani,
Egy önkolnlányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot ezen a jogcimen, de eIórc nem
]átható esenlény beköVetkezése esetén 20]6, szeptember 30_át követóen is be lehet adni a pályázatot,
azzal a feltéteIlel. hogy aDnak bellyíljtásának határideje 20] 6, novembel ]0-

A táDlogatási kérell]lek elbirálásáía a helyi önkolmányzatokért télelós t}riniszter tárcaközi bizottságot
hoz létrc. anrelvbe a helyi önkonnányzatokért fe]elős miniszter és az államhááaltásért felelós
niniszlel két-két főt delegál, A tárcaközi bizottság javaslata alapjfu á minisáerek dönienek szük§ég
szerint. de legkóSóbb 20l6. december 20_áig,

^ 
dőntéSt megalapozó értékelési §zenlpontoki

aá,vizsgálják, hogy az öllkonnányzatok kiegyensúlyozoft működési feltételei. va]amint a
kötels7ő feládálok elláíásá bi/orín)rtak,e

A hel,\i ful(ol]nállyzat a támogatást a tánogatási szerződés kötése esetét és a Visszatéritcndó
láilogatást ki!éve a t'olyósitást követő ha ladik hónap utolsó ltapjáig használhatja feI, és a
Yisszaiéíilendő tánogatást 1e8feljebb tárgyévet követő év november ]0-áig kel! visszafizeuli,

A feDti hatálidót követően felhasznált támogatás 
'ősszege jogosülatlanul igénybe vett támogatásnak

rninósiil,
1'ánlogatási szeződés kötése esetén a leDdkíviili tálnogatást a támogatási szeízódésben
lneghatározollak szelillt kell lelhasználni és azzal e]számolni,



A renclkívíili íóltogalús jgénylésének aZ alapja a szeméttelepei és a nellette elhelyezett hulladék
lelrakodásának. elszállításának éS ártalDratlanitásának kiszámlázott költségei, Az illegálisalr
elhelyezett hulladék felszánolását nind kö.nyezetvédeImi, mind jogszabályi előirásoknak való
megíélelés iltdokolta, a ieladat végrehajtását nem lehetett későbbi időpontra beütemezni.
A fennálló szállitói taftozás összege: szállítás költsége 3 382 543 Ft, a hulladék ártalmatlanitásának
költsége 22 981 920 Ft, mindösszesei 26 364 463 Ft. Amennyiben ezt aZ őssze8et az
Önkormányzatnak ki kell fizetni (tánlogatás nélkül) az a múködőképességet és a kötelező feladatok
el]átását vesZé]yeztetné,

Tis71elt Képviselő-tesriiletI

Ja\'aslom a Kép!iselő testüleinck. dölltsón a ielepiilési önkonnányzatok rendkivüli önkonnányzati
kó ltsé8\ etés i tálllogatás igén]' lésélól valanrinl hatálozza meg a támogatási igény összegét.

Mél}kút.20]6, március 17, __ - _ _
Kováó Tamás
polgármesteí

HATÁRoZA rl_JAVAsLAT

,.,./2016. (IIL29)Kt. számú
a települési őnkormányzat rendkívüli
önkolmányzati támogatása a
1eIepiilési önkolmányzatok
miiködóképességéDek negórzésére vagy
egyéb. a fe]adaleik ellátását
veSZélyeZtelő he]yzet elhárításám

HATÁROZAT

1. }víélykút Város Ónkonnányzat Képviselő,testülete támogatási
igéllyt nyújt be a belü§/minisztel és a nemzetgazdasági niiiszteí által
meghirdetett telepiilési önkonnányzatok íeDdkívúli önkoímányzati
tánlogaiása a telepi]lési önkonrrányzatok műkódőképességének
megőEésére vas/ egyéb, a feladataik el]átását veszélyeztető helyzet
clháritására Magyarország 20] 6. évi központi költségvetéséről §zóló
20l5, é!i c. törvény 3. melléklete alapián.

2, Mélykút Válos Önkormányzat I(épvise]ő testii]ete felhatalmazza a
polPaíme.le11 es a ieg) /öl d pal}J/al alairá.ár"

Határidó: 20I6, lnáiuS ]5.
Felelós: Polgálmestel


