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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
A Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. Törvény 3.melléklet 
I.7. pont szerint a települési önkormányzat rendkívüli támogatást igényelhet 
működőképességének megőrzéséhez vagy egyéb, a feladatának ellátását veszélyeztető helyzet 
elhárításához. 
 
Lesenceistvánd település önkormányzatánál az óvoda működtetésében és az óvodai, iskolai 
étkeztetés területén jelentkezik finanszírozási hiány. 
 
A Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2016.évi 
költségvetése alapján kimutatható, hogy az óvodai működtetés és a gyermekétkeztetés 
ellátásához kapott állami támogatás és a saját bevétel nem biztosítja a kiadások fedezetét. A 
keletkezett hiányt minden évben az óvodát fenntartó Lesenceistvánd Község 
Önkormányzatának és Uzsa Község Önkormányzatának kellett finanszíroznia. 
 
Az óvoda működtetési, az óvodai-és iskolai étkeztetés 2016.évi költségvetésének adatai: 
               
Az 2016.évi költségvetésének adatai (e Ft-ban): 
 

Feladat 
megnevezése 

Bevétel 
Állami támogatás 

Bevétel 
térítési díj 

Kiadás Különbözet (-) 
hiány 

Óvoda működtetése 22 543 0 26 046 3 503 

Óvodai intézményi 
étkeztetés 

3 856 1 881 6 535 798 

Iskolai intézményi 
étkeztetés 

6 400 0 9 834 3 434 

Szünidei étkeztetés 202 0 202 0 

Mindösszesen 33 001 1 881 42 617 7 735 



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §-a írja elő 
az önkormányzatok kötelező feladatait. Ilyen kötelező feladatok az alábbiak: 
- a törvény 8. pontja szerint: gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
- a törvény 8.a.pontja szerint: szociális szolgáltatások és ellátások, 
- a törvény 12.pontja szerint: katasztrófavédelem (tűzvédelem). 
 
A katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében A tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. törvény 28. § (1) bekezdése szerint a 
települési önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul - amennyiben területén működik - az 
önkormányzati tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához. Ez a kötelező 
feladat a Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságnak fizetendő hozzájárulás 
formájában 400 eft kötelezettséget jelent az önkormányzat számára. 
 
Az önkormányzatnak 2016.évben a szociális feladatok ellátásához 782 eft, a háziorvosi 
ügyeleti feladatok ellátásához 919 eft hozzájárulást kell fizetnie a Balaton-felvidéki 
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat részére. Az Együtt Egymásért 
Szociális szolgálat részére a  szociális feladatok ellátásához 239 eft-tal járul hozzá az 
önkormányzat. 
 
A fentiekben felsorolt kötelező önkormányzati feladatok ellátásához összesen 10 075 eft 
hozzájárulást kell Lesenceistvánd önkormányzatnak megfizetnie. Ebben az évben a 
különösen sok vihar, eső kár miatt a település útjai nagymértékben megrongálódtak. 
Helyreállításukra várhatóan több pénzt kell fordítani, mint amennyi a költségvetésben 
betervezésre került. A szükséges pénzösszeget csak a működési kiadásoktól lehet elvenni, 
ezért szeretnénk a pályázati támogatással biztosítani a működési kiadások  fedezetét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljanak hozzá a 10 075 eft rendkívüli 
önkormányzati támogatás igényléséhez, ezzel javulna az intézmények működésének, a 
feladatok ellátásának biztonsága, nőne a fejlesztési céljaink megvalósulásának esélye. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és 
a határozati javaslatot megtárgyalni szíveskedjenek! 
                                              
                                                HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Magyarország 2016.évi központi 
költségvetéséről szóló 2015.évi C. Törvény 3.melléklet 
I.7. pontja szerint  10 075 000 Ft rendkívüli támogatást 
igényel a kötelező feladatának (óvodai nevelés, óvodai 
iskolai étkeztetés, katasztrófavédelem, szociális 
feladatok) ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség 
teljesítése érdekében. 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás 
iránti pályázatot a Magyar Államkincstáron keresztül 
nyújtsák be. 
 
Határidő: 2016.szeptember 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Lesenceistvánd 2016.augusztus 8. 
 
                                                                                                      Tóth Csaba  
                                                                                                      polgármester 


