Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL
5084 Rákócziújfalu, Rákóczi u. 26.
/fax: 06-56-444-054/108 mellék
E-mail cím: polgarmester@rakocziujfalu.hu

ELŐTERJESZTÉS
a 7/2014. (I.31.) BM rendelet szerint rendkívüli önkormányzati támogatás
igényléséről

Tisztelt Képviselő Testület!
A 2014. évi költségvetési gazdálkodás során működési zavarok jelentkeztek,
elsősorban az alábbi okok miatt:
-

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 122/2013.
(XII.11.) önkormányzati határozatával döntött a számlavezető Kunszentmárton
és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2013. december 5-én fennálló 13.949.353.Ft likvid hitelének az állami adósságátvállalásba történő bevonhatóság
érdekében törtnő átalakítását.
A
pénzintézet
nem
volt
együttműködő
ebben
a
kérdésben
önkormányzatunkkal és mivel 2013. december 3-án érkezett a számlánkra a
Belügyminisztérium által megítélt 21 millió Ft kiegészítő támogatás, így a
december 5-én általuk leigazolt tartozás összege 343.621.- Ft. Ez az összeg
került be az adósságátvállalásba, melyet a Takarékszövetkezet 2014. február
28-án meg is kapott.
Önkormányzatunk így lépéskényszerbe került, hiszen a működési zavarok
elhárítására kapott kiegészítő támogatást a közüzemi szolgáltatók felé
fennálló tartozásokra fel kellett használni és a pénzintézet felé is fennmaradt a
hiteltartozásból 11.605.732.- Ft, melyet ez év március 31-ig vissza kell fizetni.

-

2013. október 1-én önkormányzatunk a működési zavarok elhárítására
49.649.000.- Ft kiegészítő támogatást kért, mellyel szemben 21.634.000.- Ft
kiegészítő támogatást kapott a közüzemi tartozások rendezésére.
Az előző választási ciklusokban felhalmozott tartozások közül sajnos még
mindig vannak áthúzódó tételek, melyek rendezést igényelnek (homoktövis,
kerékpárút).
Az önkormányzat 2014. évi likviditási problémáinak megszüntetése érdekében
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot
fogadja el.

.

Határozati javaslat:
......../2014. (…..) Önkormányzati határozat
Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
76. § (2) bekezdés k) pontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásról szóló 7/2014. (I.31.) BM.
rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján rendkívüli támogatás igényel
működőképességének megőrzéséhez.
Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Papp János polgármester
Illyésné Nagy Terézia pénzügyi vezető.
Erről értesül:

1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2./ Valamennyi Képviselő, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Helyben.

Rákócziújfalu, 2014. március 5.

Papp János
polgármester

