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Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
2011. április 28-i rendkívüli ülésérıl 

 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 15 fı képviselı. 
 
A polgármester 15 órakor az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy az 
ülésrıl gyorsírással készül jegyzıkönyv. 
 
A polgármester ismertette a rendkívüli ülés napirendjét: Önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. 
 
A napirendi pontot szavazásra bocsátotta, melyet a képviselı-testület kézfeltartással - 
15 igen szavazattal –elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtása 
Elıadó: Polics József polgármester 
 
A pénzügyi, jogi és ellenırzési bizottság támogatásra javasolja a kiosztott határozati 
javaslatot. 
 
Polics József ismertette a benyújtás lehetıségét, célját és körülményeit. Elıadta, hogy 
az ország költségvetésének elfogadásakor rögzítették az ÖNHIKI benyújtásának 
feltételeit, azóta folyamatosan egyeztet a minisztériumokkal, illetve a 
frakcióvezetıjével. Aladics Zoltán pénzügyi irodavezetı segítségével, a törvényes 
elıírások figyelembevételével megvizsgálták a benyújtás lehetıségét. Sajnos az 
önkormányzat nem felel meg minden feltételnek, azonban önhibáján kívül került 
hátrányos helyzetbe, ezért kér egyedi elbírálást a belügyminisztertıl, illetve a 
nemzetgazdasági minisztertıl. Minden lehetıséget meg kell ragadni a költségvetési 
hiány csökkentésére, ezért várja a testülettıl a kiosztott határozati javaslat támogatását. 
 
Mátyás János megkérdezte, mennyi esélyt lát polgármester úr a támogatás 
elnyerésére. 
 



Kispál László támogatja a pályázat benyújtását, azonban tisztában van vele, hogy az 
önkormányzatok jelentıs része ugyanolyan hátrányos helyzetben van, mint Komló, 
mert az uniós pályázatokhoz szükséges önrészt szinte mindenütt csak hitelekkel tudták 
biztosítani. Reméli, hogy a Kormány majd konszolidálni fogja ezeket a településeket. 
 
Dr. Makra Istvánné  üdvözölte a pályázat benyújtását. Megkérdezte, hogy a 32 
milliárd Ft-os megtakarításból jut-e forrás Komlóra? Kellett-e az a Kormánynak 
valamiféle összegzést benyújtani arról, hogyan alakult a hiány és a bevétel?. 
Véleménye szerint összességében kell megvizsgálni a nem köteles feladatok 
finanszírozását. 
 
Polics József Kispál Lászlónak válaszolva elmondta, hogy az önkormányzatok 
konszolidációja nincs napirenden, annak speciális formájáról azonban folyik 
egyeztetés. Az ÖNHIKI-s egyeztetéseknek köszönhetıen a belügyminiszternek és a 
nemzetgazdasági miniszternek a „magyarázom a kialakult helyzetet” egyedi kérelmet 
lehet benyújtani. A komlói önkormányzat jó helyen áll ilyen téren, mert nem kell a 
képviselıi tiszteletdíjakat finanszírozni. 
Dr. Makra Istvánnénak csak akkor tud válaszolni, ha sikeres volt a pályázat és az 
önkormányzat számlájára kerül az összeg. 
Mátyás Jánost biztosította arról, hogy mindent megtesz a siker érdekében. 
Legfontosabb azonban, hogy a pályázat be legyen nyújtva, bármilyen kevés is az esély 
a sikerre. 
 
Aladics Zoltán elmondta, hogy hétfıig hosszabbították meg a beadási határidıt, 
ameddig az adatok elektronikus formában bekerülhetnek a Kincstárhoz. 
 
A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta, melyet képviselı-testület 
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:  
 

60/2011. (IV.27.)  sz.   h a t á r o z a t 
 

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

 
A képviselı-testület – a polgármester szóbeli elıterjesztése, illetve a pénzügyi, jogi és 
ellenırzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta az 
„Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról” szóló elıterjesztést. 
 
1. A képviselı-testület a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 

2010. évi CLXIX Tv. 6. sz. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. sz. 
melléklet) támogatási igényt nyújt be az Önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok támogatására. A képviselı-testület 
kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a fent hivatkozott jogszabály 6. sz. 
melléklet 2.1.4. pontja pontjában szereplı feltételnek nem felel meg. 

 



2. A képviselı-testület az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következı nyilatkozatot teszi: 
 
I.a. Települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fı 

feletti. 
II.a. A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011. 

évben ilyen jogcímen 535.000 eFt összegő bevételt tervezett. 
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 1.595.707 eFt 

összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
IV.  
V.b. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra 
 kötelezett. 
V.c. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
 

3. A 4/2011. (III.1.) BM rendelet 8. sz. melléklete szerinti a formahatározat 2./ IV. 
pontja szerinti nyilatkozatban foglaltaknak Komló Város Önkormányzata 
önhibáján kívül sem 2010., sem 2011. években nem felel meg és e tényre 
kifejezetten felhívja a Magyar Államkincstár, illetve a pályázat elbírálásáért 
felelıs minisztériumok figyelmét.  

 
4. A képviselı-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására a 

határozatban foglaltak figyelembevételével. 
 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Polics József  polgármester 

 
A polgármester az ülést 15 óra 31 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 
 
 

 



 


