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A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli 
támogatása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a megjelent, pályázati kiírás alapján 
igényelhető. 

A pályázat célja: 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb a feladataik ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására a pályázatot a pályázati 
kiírás alapján az év során folyamatosan, de legkésőbb 2018. szeptember 30-áig lehet 
benyújtani, legfeljebb két alkalommal. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 2018. szeptember 30-át 
követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának végső 
határideje 2018. november 20. 
A döntéshozatal legkésőbbi határideje a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 
esetén 2018. november 10-a, a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatása esetén 2018. december 10-e. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás 
formájában pályázhatók, illetve nyújthatók és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy 
feladathoz köthető a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: 
miniszterek) együttes döntése alapján. 

Települési önkormányzatok esetében alapvetően az alábbi jogcímek közül lehet választani: 
• Igazgatási feladatok ellátására 
• Óvodai feladatok ellátására 
• Szociális alapellátási feladatok ellátására 
• Gyermekétkeztetési feladatok ellátására 
• Kulturális feladatok ellátására 
• Településüzemeltetési feladatok ellátására 
• Egészségügyi alapellátásra 
• Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési 

kötelezettség 



• A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség 

Nem nyújtható települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása 
' 

- a költségvetési törvény 2. melléklet III.4. pontja szerint támogatott intézmények 
kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz, 

- olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2017-ben vagy 2018-ban 
rendkívüli támogatást kapott, 

- olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően 
megtörtént az önkormányzat részéről, 

- olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2017. év előtt keletkeztek, 

- fejlesztésből, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez, 

- folyószámla-hitelkeret rendezésére, 

- jövőben felmerülő, még le nemjárt esedékességű személyi juttatásokra, 

- képviselő-testületi tagok tiszteletdíjára 

- nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez. 

A támogatás igényléséhez szükséges mellékleteket az ebr42 önkormányzati információs 
rendszerben kell rögzíteni. 

Az elkészített pályázatot papír alapon egy eredeti aláírt és egy másolati példányban a Magyar 
Államkincstár illetékes területi szervéhez (továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani. 

Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint 
járuljon hozzá az önkormányzatunk rendkívüli önkormányzati támogatási igényének 
benyújtásához. 

Gáborján 2018 március 6. 

Határozati javaslat: 

Mező Gyula 
polgármester 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint a Belügyminiszter és a 
Nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett a megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatásáról és az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló 
pályázati kiírás alapján igényelhető támogatási kérelem benyújtásához. 
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