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A tárgyalandó témakör tárgya: 
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat 

benyújtása 
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 

Önkormányzatunk két célra pályázhat: 

1. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető 
helyzet elhárítására szolgál. 

2. Az 1. 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 továbbiakban: települési támogatások) 2015. március 1-jét követő kifizetéséhez. 

Az 1. pont szerinti támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak, a 2. pont szerinti 
támogatásra azok a települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek egy lakosra jutó 
adóerő-képessége nem haladja meg a 32 000 forintot. 

Az 1. pont szerinti támogatás az alábbi tárgyú feladatokra igényelhető: 

- Igazgatási feladatok ellátására 

- Óvodai feladatok ellátására 

- Iskolaműködtetési feladatok ellátására 

- Szociális alapellátási feladatok ellátására 

- Gyermekétkeztetési feladatok ellátására 

- Kulturális feladatok ellátására 

- Településüzemeltetési feladatok ellátására 

- Egészségügyi alapellátásra 

Ennél a támogatási formánál az iskolaműködtetési feladatok ellátására javaslom a pályázat 
benyújtását a tornaterem szellőztetési problémáinak megoldása érdekében, vissza nem térítendő 
támogatási formában. 

A 2. pont szerinti támogatásra is nyújthatunk be pályázatot, mivel adóerőképességünk nem haladja 
meg a 32 000 Ft-ot.  

A képviselő-testület döntése azért szükséges, mert a pályázati kiírás szerint csatolni kell a pályázat 
benyújtásáról döntő képviselő-testületi határozatot is. A rendkívüli ülés megtartását az indokolja, hogy 
a 2. pont szerinti pályázat benyújtásának határideje 2015. április 15.  

 



 

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el annak érdekében, hogy a 
pályázatot benyújthassuk. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI -JAVASLAT  

6.1 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2015. (IV. 13.) számú határozata a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázat 
benyújtásáról 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által kiírt „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a 
rendkívüli szociális támogatásra)” címet viselő pályázatra pályázatot nyújt be az iskolaműködtetési 
feladatok ellátására, továbbá a szociális támogatásokra.  Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 
pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról a pályázati kiírásban 
foglaltak szerint. 
 
6.2 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2015. (IV. 13.) számú határozata 
pályázatok benyújtásáról 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert, 
hogy – a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával – döntsön a kormány vagy minisztérium által kiírt 
pályázatok benyújtásáról, amennyiben a pályázat útján elnyerhető támogatás formája vissza nem 
térítendő, önrészt nem igénylő vagy a szükséges önrész mértéke nem haladja meg az Őrbottyán 
Város Önkormányzatának mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott polgármesteri 
kötelezettségvállalás mértékét. 
 
Őrbottyán, 2015. április 10. 
 

HATÁROZAT 
 
A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 88/2015. (IV. 13.) számú határozata a  
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázat 
benyújtásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által kiírt „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a 
rendkívüli szociális támogatásra)” címet viselő pályázatra pályázatot nyújt be az iskolaműködtetési 
feladatok ellátására, továbbá a szociális támogatásokra. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 
pályázati dokumentáció elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról a pályázati kiírásban 
foglaltak szerint. 

Határidő: 2015. április 15. 

 

 


