
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2017. április 25-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Pályázat települési önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett, melynek célja a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési 

önkormányzatok működőképességének megőrzése, vagy egyéb a feladataik ellátását 

veszélyeztető helyzet elhárítása. 

 

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában 

pályázható, illetve nyújtható és a felhasználásuk célhoz kötött vagy feladathoz köthető. A 

támogatás mértéke egyedi felülvizsgálat alapján kerül meghatározásra és erről a kiíró 

miniszterek döntenek. 

 

A pályázat benyújtása: 

- A pályázatot az év során folyamatosan, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig kell 

benyújtani. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot. 

- A pályázati igénylő lapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához kell eljuttatni egy eredeti és egy másolati  példányban. 

- A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az 

elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő. A 

kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen. 

 

Benyújtandó dokumentumok: 

1.) Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő pályázat típusa 

szerinti alapadatok, Igénylő Adatlap és Kiegészítő Mellékletei (kinyomtatva, aláírva, 

bélyegzővel ellátva). 

2.) Az önkormányzat szöveges kérelme. 

3.) A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat másolata, 

4.) Egyéb a benyújtott igény alátámasztására szolgáló dokumentumok (pl. Kincstári határozat, 

jogerős bírósági ítélet stb.). 

 

Nem nyújthat be támogatási igényt és nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek 

- a 2016. évi költségvetési rendeletének, 

- a 2017. március 15-ét követően benyújtott igény esetén a 2017. évi költségvetési 

rendeletének, 

- a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének, 

- a 2017. május 31-ét követően benyújtott igény esetén a 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló rendeletének a pályázat benyújtásakor hatályos állapota a Nemzeti 

Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában nem szerepel. 

 

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az 

Igazgatóság végzi el. 
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A támogatás elbírálásáról a miniszterek döntenek szükség szerint, de legkésőbb 2017. 

december 10-éig. 

 

A döntést megalapozó értékelési szempont: 

Annak vizsgálata, hogy az önkormányzat kiegyensúlyozott működtetési feltételei, valamint a 

kötelező feladatok ellátása biztosítottak-e. 

 

Nem nyújtható támogatás: 

- olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően 

megtörtént az önkormányzat részéről, 

- olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2016. év előtt keletkeztek, 

- fejlesztésből, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez, 

- folyószámla- hitelkeret rendezéséhez, 

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

- nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez. 

 

A támogatás folyósítása: 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatói okiratok elfogadását követő 2. 

munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az 

utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja. 

 

A támogatás felhasználása: 

A támogatást a helyi önkormányzat – a  visszatérítendő támogatást kivéve- a folyósítást 

követő hármadik hónap utolsó napjáig használhatja fel, és a visszafizetendő támogatást 

legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-áig kell visszafizetni. 

 

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. 

A helyi önkormányzat a támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében legkésőbb 

2018. április 10-ig papír alapon számol el a pénzügyileg rendezett számlák másolatával és 

azok összesítőjével, valamint a pénzügyi felhasználást alátámasztó banki kivonatokkal. 

 

Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlék, egyéb bizonylatok 

eredeti példányára köteles rávezetni a” 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás terhére 

elszámolva” záradékot. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a pályázat 4. számú 

mellékletében szerepeltetett számlákkal összefüggésben számolhat el a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter által kiadott adatlappal. 

 

A Szegedi Ítélőtábla Gf.30.039/2016/5. számú jogerős ítélete 2016. május 5-én kelteződött, 

így az előzetes egyeztetés alapján a benne szereplő összeg a perköltség kivételével pályázható 

a kifizetett első-és másodfokú eljárási költségek kivételével. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom a pályázat benyújtását. 

I z s á k, 2017. április  

 

                                                                                               (: Mondok József:) 

                                                                                                   polgármester 
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Határozat- tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyúlt be a belügyminiszter és 

nemzetgazdasági miniszter által kiírt a „ települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására „felhívásra. 

A megpályázott támogatás felhasználási célja: a Szegedi Ítélőtábla Gf.30.039/2016/5. számú 

és 2016. május 5. napján kiadott jogerős ítéletében Izsák Város Önkormányzata terhére 

meghatározott  82.392.792,- (nyolcvankettőmillió- háromszázkilencvenkettőezer- 

hétszázkilencvenkettő ) Ft fizetési kötelezettségek teljesítése. 

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a kapcsolódó nyilatkozatok 

megtételére. 

Határidő: azonnal. 

Felelős:   Mondok József polgármester 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


