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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 2/2011. (II.16.) számú, a város 2011. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét úgy alakította  ki, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklete 2 pontja szerint 
ÖNHIKI igénylési feltételeknek megfeleljen. 
 
A költségvetési rendelet 10.§ /1/ bekezdés g/ pontjában a képviselő-testület felhatalmazta 
polgármesterét előleg igénylésére.  
 
Költségvetési rendelet 28 §-ában döntött az ÖNHIKI igénylésről és a törvény szerinti 
nyilatkozatokat megtette. 
A képviselő-testület 100/2011./IV. 28./ határozata alapján benyújtottuk pályázatunkat 49.775 
e Ft elnyerésére. 
A pályázatunkat elbírálták, és 32.930 e Ft támogatást adtak, ami meg is érkezett számlánkra. 
A támogatást az igénylésben rögzítettek szerint felhasználtuk. 
A II-ik fordulós igénylés feltétele  az alap feltételeken túl az első körben biztosított 
támogatással való elszámolás. 
Igénylési határidők:    április 30;   szeptember 10;   november 5. 
Egy önkormányzat legfeljebb 2 alkalommal nyújthat be igénylést, kivéve, ha olyan előre nem 
látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti. 
 
Nem algoritmizált levezetés alapján, hanem a költségvetési törvény végrehajtására e 
vonatkozásban kiadott, a Belügyminiszter 4/2011.(III.1.) BM rendelete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben levő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról szóló rendelete, illetve az 
április közepén kiadott útmutató alapján kell elkészíteni a pályázatot. Április második felében 
a Belügyminisztérium útmutatót jelentetett meg a pályázat elkészítésével kapcsolatban. A. 
A támogatási igénylést az EBR rendszerben kel informatikai úton  feltölteni. 
A támogatási rendszer lényege, hogy kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha a  
 A hivatkozott törvényi melléklet szerinti alakszerű nyilatkozatokat képviselő-testületi 
határozatban is meg kell tenni, amit mellékelünk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok  
2011. évi támogatására vonatkozó II. igény benyújtásáról 

 
1. Pásztó város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú 
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatására. 
2. Pásztó város Önkormányzat  képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
I.    a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.       X 
      b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a 
          ………… székhelyű körjegyzőséghez tartozik.                                                                   
      c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és 
          körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint  
          felmentéssel rendelkezik.                                                                                                       
      d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns. � 
 
II.  a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 
         jogcímen  242.200 ezer forint összegű bevételt tervez.                                                        �X 
     b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.    � 
III.    Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 
         111.094 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
IV.    Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 
         88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.                                   �X                              
V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.  �                                 
     b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.             �X 
     c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
         könyvvizsgáló elfogadta.                                                                                                    �X       
     d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
         könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.                                                                         � 
. 

 
2.A képviselő-testület megismerte és megtárgyalta a 2011. évi ÖNHIKI pályázat 
feltételrendszerét, és az ismételt pályázat benyújtásának feltételeit.  
A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy Pásztó város 2011. 
évi második ÖNHIKI pályázatát készíttesse el és nyújtsa be. 
 
Határidő: 2011. szeptember 10. 
Felelős: szöveg szerint. 
 
Pásztó, 2011. szeptember 1. 
          

      Sisák Imre 
        polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 
 


