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E l ő t e r j e s z t é s 

 

rendkívüli támogatás 2015. évi igénylésének benyújtásáról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 7. pont és 

a III. 4. pont szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra. 

 

A pályázat célja: 

 

a) A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei önkormányzatok 2015. évi váratlan kiadásai 

támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével. 

b) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a települési önkor-

mányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet 

elhárítására szolgál. 

c) A b) pont szerinti rendkívüli települési támogatás keretében, azonban külön igénylés és külön eljárás 

útján a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési támogatások (a továbbiak-

ban: települési támogatások) 2015. március 1-jét követő kifizetéséhez. 

 

A rendkívüli önkormányzati települési támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési 

támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz 

köthető. 

A támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül egyedi elbírálás alapján a helyi önkormányzat-

okért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen állapítja meg. 

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje a b) pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatása esetében az év során folyamatosan, de legkésőbb 2015. szeptember 

30. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be a b) szerinti települési önkormányzatok rend-

kívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázatot. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal 

nyújthat be 1. a) és 1. b) pontok szerinti pályázatot. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2015. 

szeptember 30-át követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határ-

ideje 2015. november 30. 

 

A képviselő testület 57/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozatában döntött a rendkívüli támogatás 2015. 

évi igénylésének benyújtásáról. 

A rendelkezésre álló pályázati felhívás, valamint BM tájékoztató és útmutató alapján a pályázat összeállítás-

ra került. 

A pályázatokat elektronikusan (ebr42 önkormányzati információs rendszer) és papíralapon is be kellett 

nyújtani. 

 

A kiírás szerint az 1.) pontra vonatkozóan lehetőség van –rendkívüli esetet figyelembe véve -2015. novem-

ber 30-ig újabb pályázatot beadni amennyiben erre lehetőséget kapunk. Az újabb pályázat beadásához 

szükséges csatolni az erről szóló testületi határozatot. 

Mindezeket figyelembe véve javasoljuk a testület részére határozat meghozását. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatot a fentiek figyelembe 

vételével elfogadni szíveskedjen. 
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_______/2015.(XI…...) képviselő-testületi  h a t á r o z a t 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 ……../2015. (XI.26.) önkormányzati határozata 
 

rendkívüli támogatás 2015. évi igénylésének benyújtásáról 

 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont 

és a III. 4. pont szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkor-

mányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására történő igénylés benyújtására ad 

lehetőséget az önkormányzatoknak előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2015. szeptem-

ber 30-át követően is, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2015. november 

30. 

Ennek alapján Kétpó Község Képviselő-testülete a pályázati kiírás alapján az önkormányzatok rend-

kívüli támogatására igényt nyújt be a Magyar Államkincstárnak az önkormányzat székhelye szerint 

illetékes területi igazgatóságához.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény beadására. 

 

Határidő: 2015.november 30. 

Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi Iroda, Helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k. 

 

 

 

Kétpó, 2015. november 25. 

Keresztes Péter Pál 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek. 

 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

 


