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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

 
Előterjesztést készítette: Szélpál Ildikó pü-i osztályvezető 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2017. 

évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III.1. pont szerinti 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. 

 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési 

önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását 

veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 

 

A támogatásra a települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, melyek vissza nem 

térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázhatók, illetve kaphatók 

és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. 

 

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter állapítják 

meg. 

 

A támogatási igényt folyamatosan, de legkésőbb 2017. szeptember 30-áig lehet benyújtani. 

Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot. 

  

A támogatás odaítélése szempontjából a legfőbb értékelési szempont az önkormányzatok 

tekintetében annak vizsgálata, hogy az önkormányzat tekintetében biztosítottak e a 

kiegyensúlyozott működés feltételei, illetve a kötelező feladatok ellátása mennyire van 

veszélyben.  

 

Nem nyújtható be támogatási igény:  

 a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 

valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok keretében 

felmerült személyi és dologi kiadásokra,  

 olyan kiadásokra, amelyek tekintetében 2016 vagy 2017 évben rendkívüli támogatást 

kapott az önkormányzat, 

 olyan kiadásokhoz, amelyeknek rendezése a pályázat benyújtását megelőzően 

negtörtént, 

 olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2016. év előtt keletkeztek, 

 fejlesztésből, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez, 
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 folyószámla-hitelkeret rendezésére,  

 jövőben felmerülő, de még le nem járt határidejű személyi juttatásokra, 

 nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekre.  

 

2017. évi költségvetésünkbe nem terveztünk rendkívüli önkormányzati támogatást a bevételi 

oldalon, de ha év közben felmerül annak eshetősége hogy fizetésképtelen helyzet közelébe 

kerül az önkormányzat akkor megfelelő felhatalmazással rendelkezzünk a benyújtáshoz. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Füzesgyarmat, 2017. március 8. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (III.30.) határozata 

2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról  

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességének megőrzése 

valamint kötelező feladatainak biztosítása céljából rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 

pályázatot nyújt be a Belügyminiszter valamint a Nemzetgazdasági Miniszter által, 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1. 

pontja alapján hirdetett, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásra 

vonatkozó pályázati eljárás keretében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatásra vonatkozó pályázat elkészítésére, 

a polgármestert pedig a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:     Dr. Blága János, jegyző,  

       Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2017. szeptember 30. 

 

 


