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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja szerint, valamint a megyei önkormányzati 
tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 
7/2014. (I.31.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján igényelhető. 
 
Az igénybevétel feltételei: a Kvtv. 4. melléklet 1. pont IV. alpontja szerinti rendkívüli 
támogatás a települési önkormányzat – a működőképességének megőrzéséhez, vagy 
feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető. A pályázatot a Rendelet 
alapján 2014. szeptember 30-ig lehet benyújtani, de a döntéshozatal legkésőbbi határideje 
2014. december 20-a. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő támogatás a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes döntése 
alapján. A támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeit támogatási szerződés 
tartalmazza. A Rendelet 5. §-a alapján az önkormányzat a támogatást a folyósítást követő 3 
hónapon belül használhatja fel. 
 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásként meghatározott 
jogcímek közül választhatnak a gazdálkodásban jelentkező problémák kezelésére: 

 az önkormányzat a közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség 
finanszírozását szeretné megigényelni  

 
A támogatás igénylése az ebr42 önkormányzati információs rendszerben történik, melyben a 
támogatást megalapozó adatlapok kitöltéséhez az önkormányzatoknak rendelkezniük kell a 
2013. évi költségvetési beszámolóval, illetve a 2014. évi költségvetési adatokkal. A 
támogatási igénynek tartalmaznia kell az előterjesztés részét képező, a pályázat benyújtásáról 
szóló képviselő-testületi határozatot is. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem Önöket, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 

Határozati javaslat  
 
 

1. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy 
az önkormányzat pályázatot nyújt be a megyei önkormányzati tartalék és a 
rendkívüli önkormányzati támogatások 2014. évi igénylésére. 

 
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a nyilatkozattétel 

időpontjában a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 
1996. évi XXV. tv. szerinti adósságrendezés alatt nem áll. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

Önkormányzat nevében történő benyújtására, a pályázatokhoz kapcsolódó 
nyilatkozatok megtételére, illetve az útmutatóban foglalt valamennyi 
melléklet aláírásra. 

 
4. A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázattal 

kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a 
képviselő-testületet.  

 
 

Határidő:     2014. szeptember 30. 
Felelős:    polgármester 
 
 

Halimba, 2014. szeptember 24. 
 
 
 
 

TTóóbbee ll   JJáánnoo ss   
polgármester 

  
 


