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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az 2/2011. (II.16.) számú, a város 2011. évi 
költségvetésérıl szóló rendeletét úgy alakította  ki, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklete 2 pontja szerint 
ÖNHIKI igénylési feltételeknek megfeleljen. 
 
A költségvetési rendelet 10.§ /1/ bekezdés g/ pontjában a képviselı-testület felhatalmazta 
polgármesterét elıleg igénylésére.  
 
Költségvetési rendelet 28 §-ában döntött az ÖNHIKI igénylésrıl és a törvény szerinti 
nyilatkozatokat megtette. 
2011-ben az ÖNHIKI feltételrendszere teljesen megváltozott. A korábbi két külön rendszer 
megszőnt. 2011-ben az önkormányzatok mőködıképességének megırzését 31.137 millió Ft 
segíti, mely az elızı évi támogatás közel háromszorosa. A támogatás formája lehet 
visszatérítendı, és vissza nem térítendı. 
Igénylési határidık:    április 30;   szeptember 10;   november 5. 
Egy önkormányzat legfeljebb 2 alkalommal nyújthat be igénylést, kivéve, ha olyan elıre nem 
látható esemény következik be, amely az önkormányzat mőködıképességét 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 levı 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. Ezt 
követıen a kitöltés elısegítésére , a jogszabályok értelmezésére gyors egymásutánban négy 
államkincstári levél is megjelent. 
A Belügyminiszter rendeletét , mely az igénylés és elszámolás feltételeit rögzíti mellékletek 
nélkül csatoljuk. 
A támogatási igénylést az EBR rendszerben kel informatikai úton  feltölteni. 
A támogatási rendszer lényege, hogy kizárólag abban az esetben igényelhetı támogatás, ha a 
2011. évi költségvetésben mőködési forráshiányt mutatott ki, hitelfelvételi korlátot sem 2010-
ben, sem 2011-ben nem lépte túl, helyi adó bevezetésérıl döntött. 
A rendelet alkalmazása szempontjából kötelezı feladatnak az önkormányzati törvény szerinti, 
illetve a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV.  Törvény 
mellékletében felsorolt, valamint az ágazati jogszabályokban az adott önkormányzati típus 
számára kötelezıen elıírt feladatok  tartoznak. 
A támogatási döntésnél elsıbbséget élveznek : 
- a 2011. február 28-án 60 napot meghaladóan fennálló közüzemi díjtartozás 
- kötelezı feladatellátáshoz kapcsolódó mőködési forráshiány, elsıdlegesen a kötelezı 
közoktatási feladatellátás keretében alapfokú nevelési, oktatási intézmény fenntartásához 
kapcsolódó forráshiány. 
 A hivatkozott törvényi melléklet szerinti alakszerő nyilatkozatokat képviselı-testületi 
határozatban is meg kell tenni, amit mellékelünk. 
 
Ez évben az országosan is és helyben is megugrott mőködési forráshiányon, az értelmezési 
anomáliákon túl nehezíti a pályázat kiegészítést, hogy a Mák nem tudta eddig elkészíteni a 
költségvetési és beszámoló garnitúrákból az alapdokumentumot. 



A pályázaton az elıterjesztés készítésének idıpontjában is  dolgozunk, emiatt a bizottságok és 
a képviselı-testület részére a pályázati dokumentációt az elıterjesztéssel nem tudjuk 
kiküldeni. 
 
Fentiekbıl az is következik, hogy az ÖNHIKI pályázat elkészítésének és benyújtásának 
feltétele az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójának elkészítése és elfogadása 
is. 
  Az Államháztartási Törvénybıl eredı kötelezettségünk teljesítése mellett (április 20-ig a 
2011. évi költségvetés I. negyedévi teljesítésérıl könyvelési adatok alapján pénzforgalmi 
jelentést és mérlegjelentést kell készíteni és leadni, valamint ÁFA bevallást és statisztikai 
adatszolgáltatásokat kell teljesíteni.) kell megfelelni. 
 
A fent jelzett terjedelmi adatokból is érzékelhetı, hogy az ÖNHIKI pályázat készítés 
rendkívül kötött és elmélyült szakmai munkát igényel. A kései adatszolgáltatás és az egyéb 
kapcsolódó munkák, illetve az eredményért való aggódás, felelıssége miatt igen nagy terhet 
ró készítıire. 
 
 

 
 

Határozati javaslat 
 

I. 
 
 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 

1. Pásztó város Önkormányzat képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl 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 lévı önkormányzatok támogatására. 
2. Pásztó város Önkormányzat  képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: 
I.      a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı, vagy a 

          feletti.                                                                                                                                           x 
         b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı alatti, és a 

           ………… székhelyő körjegyzıséghez tartozik.                                                                          
         c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı alatti és 
           körjegyzıséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint  

           felmentéssel rendelkezik.                                                                                                              
         d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzıségi feltétel nem 

            releváns.                                                                                                                                      � 
II.      a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011. évben ilyen 

           jogcímen  243.500 ezer forint összegő 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 
             490.273 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
IV.        Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 

             88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát.                                          � x                                      
V.     a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra nem 

             kötelezett.                                                                                                                                   �                                                                                                                    
       b)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett.                  �x 

         c)  Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
             könyvvizsgáló elfogadta.                                                                                                           �  x       
 d) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 

             könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.                                                                               � 



. 
 

2.A képviselı-testület megismerte és megtárgyalta a 2011. évi ÖNHIKI pályázat 
feltételrendszerét.  
A képviselı-testület felkéri polgármesterét és a címzetes fıjegyzıt, hogy , Pásztó város  2011. 
évi ÖNHIKI pályázatát készíttesse el és nyújtsa be. 
Határidı: 2011. áprillis 30. 
Felelıs: szöveg szerint. 
 
Pásztó, 2011. április 19. 
          

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

                                           


