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A tárgyalandó témakör tárgya:
Támogatási alszerződés jóváhagyása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2015. június 30-i ülésén döntött arról, hogy kilép az Izotóp Tájékoztató Társulásból és arról is, hogy a létrehozandó Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (a továbbiakban: Társulás)
alapító tagja kíván lenni.
2015. szeptemberében a képviselő-testület döntése alapján sor került a Társulási Megállapodás aláírására.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) közötti
ISZF/338/2016-NFM_SZERZ. iktatószám alatt nyilvántartott, Támogatási szerződés 4.2. része pontosítja a "Tagtelepülések támogatásának feltételeit (továbbutalás).
"A támogatás továbbadásának feltétele, hogy:
-

az Ávr. 75. § (2) bekezdésében előírt tartalmú nyilatkozatok a támogatott önkormányzatoktól
rendelkezésre álljanak,

-

legyen megkötve a támogatási alszerződés, amely megfelel az Ávr. 76. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírásoknak, és amelyben elő van írva, hogy a támogatott önkormányzat köteles a
főkönyvi nyilvántartását úgy kialakítani, hogy a KNPA-ból nyújtott támogatás mind bevételi,
mind kiadási oldalon jogcímenként külön alszámlákon legyen nyilvántartva.”

A Támogatási alszerződés mellé a szükséges nyilatkozatokat és a képviselő-testület elfogadó határozatát is csatolni szükséges. Az ITET megküldte a hivatalnak az aláírandó nyilatkozatokat, a támogatás folyósításához a fent említett dokumentumok benyújtása szükséges.
A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület ismerje meg az előterjesztés mellékleteként csatolt
alszerződést és döntsön a határozati javaslatban foglaltakról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2015. (VI. 30.) határozata az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás tagságáról
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2015. (IX. 08.) számú határozata az
Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2016. (V. 25.) határozata a 2016. I. félévi
ITET és Őrbottyán Város Önkormányzata közötti Támogatási alszerződés jóváhagyásáról
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A Társulás tagjait a megállapodás alapján a vállalt feladatok ellátásáért a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alapból kapott támogatási összeg illeti meg.

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (X. 26.) határozata a 2016. II.
félévi ITET és Őrbottyán Város Önkormányzata közötti Támogatási alszerződés jóváhagyásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulással
(székhelye: 2165 Kisnémedi Fő út 5.) az előzetesen véleményezett, megkötött és a határozat mellékletét képező Támogatási alszerződést, a hozzátartozó mellékletekkel együtt elfogadja és jóváhagyja.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási alszerződés végrehajtását és a támogatási összeg elszámolását az önkormányzat nevében ellenőrizze.

Őrbottyán, 2016. október 20.

