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8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7.
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ELŐTERJESZTÉS
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. június 28-ai ülésére
Az előterjesztést készítette:
Tárgy:

dr. Gajár István jegyző

Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére
Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének
2.1.5. előirányzata tartalmazza az önkormányzatok rendkívüli támogatása igénybe vételének
lehetőségét.
Rendkívüli önkormányzati támogatást a települési önkormányzatok működő képességük
megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében,
pályázati úton igényelhetnek.
A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen írja ki.
A belügyminiszter és a pénzügyminiszter közös pályázati kiírásban tette közzé a támogatás
céljára, formájára, mértékére, a benyújtandó dokumentumok körére, a döntési rendszerre, a
folyósításra, a felhasználásra illetve az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat.
Pályázatot az év során folyamatosan, de legkésőbb 2021. szeptember 30-ig elektronikus úton
lehet benyújtani. A miniszterek a beérkező támogatási igények elbírálását követően
folyamatosan, de legkésőbb a tárgyév december 10-éig együttesen döntenek. A döntést
megalapozó értékelési szempont főként annak vizsgálata, hogy az önkormányzatok
kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosítottak-e.
A pályázati kiírás szerint az alábbi jogcímeken lehet támogatási igényt benyújtani:
•
•
•
•
•
•
•
•

Közüzemi díjtartozásra
Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozásokra
Bérjellegű kifizetésekhez kapcsolódó tartozásokra
Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettségre
Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési
kötelezettségre
Helyi iparűzési adó visszafizetésre
Egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó, meg nem fizetett, legfeljebb 3 havi
hozzájárulásra (kizárólag a székhely önkormányzat által nyújtható be)
Egyéb tartozásokra

Támogatási igény csak az önkormányzat gazdálkodásában jelentkező konkrét problémák
kezelésére nyújtható be. A pályázat benyújtás előtt pénzügyileg rendezett tartozásra támogatás
nem igényelhető.

Az önkormányzat működésének biztosítása érdekében kapott központi költségvetési támogatás
az ellátandó feladatok mértékéhez nem elegendő, a saját bevételeink viszont a járványügyi
helyzet következtében jelentősen lecsökkentek. Ennek következtében feladataink ellátása
veszélybe került, fizetési kötelezettségeinknek határidőben nem tudunk minden esetben eleget
tenni.
Áttekintettük az önkormányzat 2021. június 28-ai határnappal lejárt esedékességű tartozásait és
a pályázati kiírásnak megfelelően az alábbi jogcímekre és összegben tudunk pályázatot
benyújtani, lehetőség szerint június 30. napjáig.

Szállító

Megnevezés

Számlaszám

Fizetési
határidő

Határnap

2 154 Ft

2021.02.19

2021.06.28

129

Összeg

Eltelt nap

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

25613Z21

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

25612Z21

2 225 Ft

2021.02.19

2021.06.28

129

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

25611Z21

10 770 Ft

2021.02.19

2021.06.28

129

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

26823Z21

2 154 Ft

2021.03.16

2021.06.28

104

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

26822Z21

2 225 Ft

2021.03.16

2021.06.28

104

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

26821Z21

10 770 Ft

2021.03.16

2021.06.28

104

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

30196Z21

3 231 Ft

2021.03.16

2021.06.28

104

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

28035Z21

2 154 Ft

2021.04.15

2021.06.28

74

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

28034Z21

2 225 Ft

2021.04.15

2021.06.28

74

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

28033Z21

10 770 Ft

2021.04.15

2021.06.28

74

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

48698Z21

10 770 Ft

2021.05.18

2021.06.28

41

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

48699Z21

3 231 Ft

2021.05.18

2021.06.28

41

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

48700Z21

2 225 Ft

2021.05.18

2021.06.28

41

Zalavíz ZRT

viziközmű-szolgáltatás

48701Z21

2 154 Ft

2021.05.18

2021.06.28

41

NHKV Zrt.

hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás

140222843

13 656 Ft

2021.05.18

2021.06.28

41

NHKV Zrt.

hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás

140222846

4 552 Ft

2021.05.18

2021.06.28

41

NHKV Zrt.

hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás

140222845

4 552 Ft

2021.05.18

2021.06.28

41

NHKV Zrt.

hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás

140222849

4 552 Ft

2021.05.18

2021.06.28

41

NHKV Zrt.

hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás

140222847

9 104 Ft

2021.05.18

2021.06.28

41

36 416 Ft

Összesen
Megnevezés

Számlaszám

Összeg

Fizetési
határidő

Határnap

Eltelt nap

Őszikék
Időskorúak
Otthona

gyermekétkeztetés(óvoda)

000379/2021

146 970 Ft

2021.04.16

2021.06.28

73

Őszikék
Időskorúak
Otthona

szociális étkeztetés

000380/2021

742 815 Ft

2021.04.16

2021.06.28

73

Számlaszám

Összeg

Fizetési
határidő

Határnap

RM95/2021

229 530 Ft

2021.04.10

2021.06.28

79

65 580 Ft

2021.04.15

2021.06.28

74

Szállító

103 474 Ft

67 058 Ft

Össesen

Szállító

Közüzemi
díjtartozás
összesen

Megnevezés

Reálmed

orvosi ügyelet

IV Dentál Kft

fogászati ellátás

1284

Eltelt nap

Élelmiszer
beszállítók felé
fennálló
tartozás
összesen

889 785 Ft

Egyéb tartozás
összesen
295 110 Ft

Megnevezés

Összeg

Fizetési
határidő

Határnap

S….Kft

Helyi iparűzési adó visszafizetése

1 990 767 Ft

2021.05.22

2021.06.28

37

L Kft

Helyi iparűzési adó visszafizetése

41 816 Ft

2021.05.14

2021.06.28

45

E. Kft

Helyi iparűzési adó visszafizetése

208 809 Ft

2021.06.16

2021.06.28

12

I.ZRT

Helyi iparűzési adó visszafizetése

26 856 Ft

2021.06.16

2021.06.28

12

U. É.

Helyi iparűzési adó visszafizetése

1 400 Ft

2021.06.07

2021.06.28

21

B. Bt
Mindösszesen

Helyi iparűzési adó visszafizetése

5 072 Ft

2021.05.24

2021.06.28

35

Adózó

Eltelt nap

Helyi iparűzési
adó
visszafizetése
összesen

2 274 720 Ft

3 563 089 Ft

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi
határozatot. Kérem a Képviselő-testületet a pályázati lehetőség megvitatására, s a benyújtásról
szóló javaslat elfogadására.
Kehidakustány, 2021. június „ „
Tisztelettel:
Lázár István
polgármester

Határozati javaslat:
1. Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének 2.1.5.
Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében pályázatot nyújt be.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő : 2021. szeptember 30.
Felelős: Lázár István polgármester

Pályázati Kiírás
2021. január ….
A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet
2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében,
összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.)
rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének
megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
2. Keretösszeg
A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím
előirányzata 6 000,0 millió forint, figyelemmel az 5.1. pont b) alpontja szerinti tartósan
fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel
visszterhes kamattámogatására, és a pénzügyi gondnok díjára pont szerinti kifizetésekre.
3. Pályázók köre
A támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak.
4. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható,
illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.
5. A támogatás mértéke
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt:
miniszterek) állapítják meg.
6. Pályázat benyújtása
A pályázatot elektronikusan kell benyújtani.
A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati
információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület 2-4. melléklet szerinti Igénylő
Adatlapokon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint az 1. melléklet szerinti Alapadatok

űrlapon rögzíti a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja a
pályázatát.
A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált
Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is – az ebr42 rendszerből
pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben vagy egyéb iratkezelő
rendszerben iktatja.
Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP
rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3)
bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs
rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikusan aláírja.
Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre
kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a részére elektronikus úton a Személyre
Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban
menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az ÁHT. 50-60. §-ai alapján végzett
felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások
igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (https://szuf.magyarorszag.hu)
igénybevételével a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID
azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi
szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi.
A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura
történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.
A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje alapesetben
legkésőbb:
2021. szeptember 30.
Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot. Előre nem látható esemény
bekövetkezése esetén 2021. szeptember 30-át követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel,
hogy a pályázat benyújtásának határideje 2021. november 10.
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázat papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat
kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.
7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

Az 1. mellékletbe (Alapadatok) feltöltendő dokumentumok:
1.
Az önkormányzat szöveges kérelme
A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat,
2.
veszélyhelyzet esetén a pályázat benyújtásáról szóló polgármesteri határozat
Egyéb, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló dokumentumok (pl. Kincstári
3.
határozat, jogerős bírósági ítélet, stb.)
Egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó meg nem fizetett hozzájárulásra
4.
történő igénylés esetén szükséges dokumentumok:
4.1. Rövid szöveges indoklás
4.2. A társulás költségvetése
Nyilatkozat arról, hogy a pénzforgalmi bevételek miért maradnak el a
4.3.
költségvetésben tervezettől
II. A 2-4. mellékletekben rögzítendő a pályázat célja szerinti támogatási igény
III. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat
I.
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Nem nyújthat be támogatási igényt és nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, akinek
-

a 2020. évi költségvetési rendeletének, és

-

a 2021. március 15-ét követően benyújtott igény esetében a 2021. évi költségvetési
rendeletének,

-

a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének,

-

a 2021. május 31-ét követően benyújtott igény esetén a 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendeletének,

a pályázat benyújtásakor hatályos állapota a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában
nem szerepel.
A Pályázó önkormányzat polgármesterének elektronikusan aláírt Nyilatkozata tartalmazza a pályázat
1. mellékletébe feltöltött dokumentumok listáját, valamint nyilatkozik arról, hogy a pályázatban
rögzített támogatási igényben foglalt adatok, információk és a feltöltött dokumentumok teljeskörűek és
valósak, és nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
8. Hiánypótlás
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az
Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.
Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat,
az adatlapok szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással,
elektronikus úton kell teljesíteni.
A hiánypótlás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása
során alkalmazott eljárásrenddel.
Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja, a Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158)
keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.
Ha a pályázat a helyi önkormányzat által foglalkoztatottak nettó munkabére határidőben történő
kifizetését veszélyeztető esemény elhárításához kapcsolódóan kerül benyújtásra, a felülvizsgálatot az
Igazgatóság haladéktalanul lefolytatja és véleményével együtt soron kívül továbbítja a pályázatot a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.
Ha a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a pályázat vizsgálata során további tájékoztatást vagy
dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, azt a helyi önkormányzat a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter felhívására a felhívástól számított 5 napon belül, a hiánypótlási eljárásnak
megfelelően, elektronikus úton teljesíti.
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az
Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.
9. Pályázat elbírálása, döntés
A támogatási kérelmekről a miniszterek döntenek szükség szerint, de legkésőbb 2021. december 10éig.
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A döntést megalapozó értékelési szempont főként annak vizsgálata, hogy az önkormányzatok
kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosítottak-e.
Nem nyújtható támogatás:


a költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes
szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos
feladatok támogatása jogcímen támogatott intézmények kapcsán felmerült személyi és dologi
kiadásokhoz,

 olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2020-ban vagy 2021-ben
rendkívüli támogatást kapott, vagy amelyek fedezete más állami támogatásból biztosított (pl.
gyermekétkeztetési feladatok),

 olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően
megtörtént,

 olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2020. év előtt keletkeztek,


fejlesztésből, felújításból, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez,



folyószámla-hitelkeret rendezésére,



az egészségügyi feladatellátással összefüggésében igényelt közös feladatellátás kivételével a
közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elmaradt hozzájárulási kötelezettségre,



jövőben felmerülő, még le nem járt határidejű személyi juttatásokra,



képviselő-testületi tagok tiszteletdíja,



nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez.

10. Döntésről való értesítés
A miniszterek döntéséről a nyertes Pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus
támogatói okiratban értesülnek a döntést követő 2 munkanapon belül az ebr42 önkormányzati
információs rendszeren keresztül, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben
értesülnek a pályázat elutasításáról. Nyertes pályázatok esetében, ha a rendkívüli támogatás célja és
nagyságrendje megköveteli, a helyi önkormányzatért felelős miniszter (a továbbiakban: Támogató) a
támogatási döntést követően – támogatói okirat helyett – a támogatás felhasználásának és
elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést köt a kedvezményezettel.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.
A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben a miniszteri döntést követő 2 napon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a
támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás
megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon
belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása
A Támogató a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 2 munkanapon belül
utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül,
előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.
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12. Támogatás felhasználása
A támogatást a települési önkormányzat – a támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő
támogatást kivéve – a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel, és a
visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet követő év december 31-éig kell visszafizetni.
A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minősül.
Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
A 12. pont szerinti határidőn belül, támogatási szerződés esetében az abban rögzített határidőn belül
fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A visszatérítendő
támogatást a miniszterek döntése szerinti határidőig, de legkésőbb a tárgyévet követő év december 31éig kell visszafizetni a központi költségvetésbe.
A helyi önkormányzat a támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében, továbbá – a
támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve – az Igazgatóság felé
legkésőbb 2022. április 10-éig elektronikusan számol el a Támogató által kiadott adatlap szerint a
pénzügyileg rendezett számlák másolatával és azok összesítőjével, valamint a pénzügyi felhasználást
alátámasztó banki kivonatokkal.
Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti
példányára köteles rávezetni a „2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatás terhére elszámolva”
záradékot. Az önkormányzat a támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázata 4. mellékletében
szerepeltetett számlák, fizetési kötelezettségek teljesítésével számolhat el. Támogatási szerződés
esetében a helyi önkormányzat a támogatással a mindenkori éves költségvetési beszámolója keretében,
illetve az Igazgatóság felé legkésőbb a szerződésben rögzített felhasználási határidőt követő 30 napon
belül számol el.
Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása
során alkalmazott eljárásrenddel.
Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a
Támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban
meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának,
felmondásának vagy az attól való elállás kivételével – a Kincstár látja el.
Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A
felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot
követően elektronikusan értesíti a Támogatót.
Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás
elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.
Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a
kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a
Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az
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Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság
útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.
Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2)
bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja,
hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az
Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.
A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat
tartalmazza.
A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a
Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.
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Az önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázati kiírás
alapján igényelhető támogatásról
Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény),
valamint a megjelent pályázati kiírás alapján igényelhető.
A pályázati kiírás hatálya a költségvetési törvény 3. melléket 2.1.5. Önkormányzatok
rendkívüli támogatása előirányzatra terjed ki.

Alkalmazandó jogszabályok
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény)
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet
 egyéb önkormányzati kötelező feladatot megállapító jogszabályok.





A közreműködő szervezetek




Belügyminisztérium
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságai

A támogatás alapelvei
Döntéshozatal:
Az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot a pályázati kiírás alapján az év során
folyamatosan, de legkésőbb 2021. szeptember 30-áig lehet benyújtani legfeljebb két
alkalommal. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén az önkormányzatok rendkívüli
támogatására 2021. szeptember 30-át követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel,
hogy a pályázat benyújtásának végső határideje 2021. november 10-e.
A döntéshozatal legkésőbbi határideje 2021. 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 pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszterek)
együttes döntése alapján.
Támogatási igény benyújtására a települési önkormányzat jogosult.
Az alapvető feltételeket a költségvetési törvény rögzítette a támogatással kapcsolatban, a
részletszabályokat a pályázati kiírás szabályozza.
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A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk
A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.
A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42
önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület 2-4.
melléklet szerinti Igénylő Adatlapokon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint az 1.
melléklet szerinti Alapadatok űrlapon rögzíti a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt
dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.
A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan
generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is – az
ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben
vagy egyéb iratkezelő rendszerben iktatja.
Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az
ASP rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az Eügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus
ügyintézést biztosító információs rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikusan
aláírja.
Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben,
az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a részére elektronikus úton a
Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok
megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az Áht. 5060. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési
pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap
(https://szuf.magyarorszag.hu) igénybevételével a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a
Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi.
A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali
kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.
A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje
alapesetben legkésőbb:
2021. szeptember 30.
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs
lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

A mellékletek kitöltésével kapcsolatos információk
Általános információk
A támogatás igénylése az ebr42 önkormányzati információs rendszerben történik, melynek
elérhetősége http://ebr42.gov.hu/. A „Felmérés/pályázat” Főmenün belül a Pályázatok
menüpont alatt a „Beadható pályázatok”, „Rendkívüli önkormányzati támogatás – 2021”
menüponttal vehető fel a pályázat.
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A pályázathoz kapcsolódó Igénylő Adatlap benyújtása és további benyújtandó
dokumentumok elektronikus feltöltése az ebr42 önkormányzati információs rendszeren
keresztül, az erre a célra kialakított felületen történik.
A mellékletek számszerű adatait forintban kell kitölteni!
Nem nyújthat be támogatási igényt és nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
akinek
-

a 2020. évi költségvetési rendeletének, és

-

a 2021. március 15-ét követően benyújtott igény esetében a 2021. évi költségvetési
rendeletének,

-

a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének,

-

a 2021. május 31-ét követően benyújtott igény esetén a 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendeletének, és

a pályázat benyújtásakor hatályos állapota a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati
Rendelettárában nem szerepel.
Részletesebb tudnivalók
mellékletekhez

az

„Rendkívüli

önkormányzati

támogatás

–

2021.”

1. melléklet
Az 1. számú melléklet tartalmazza a pályázó alapadatait, valamint az Ávr. szerinti
nyilatkozatokat.
Ezen az adatlapon elhelyezett linkek segítségével tölthetők fel az elektronikus úton
benyújtandó dokumentumok!
2. melléklet
A 2. számú melléklet tartalmazza a támogatási igény pontos összegét cél szerinti bontásban és
az önkormányzat rövid szöveges indoklását.
A települési önkormányzatok az alábbi jogcímeken jogosultak támogatási igényt benyújtani:
• Közüzemi díjtartozásra
• Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozásokra
• Bérjellegű kifizetésekhez kapcsolódó tartozásokra
• Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettségre
• Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési
kötelezettségre
• Helyi iparűzési adó visszafizetésre
• Egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó, meg nem fizetett, legfeljebb 3 havi
hozzájárulásra (kizárólag a székhely önkormányzat által nyújtható be)
• Egyéb tartozásokra
Egy (kiadási, fizetési kötelezettségi) tétel csak egy jogcímen szerepeltethető, a
halmozódás, így a kamattal sújtott jogtalan igénybevétel elkerülése érdekében!
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A melléklet nem zárható le a támogatási összeg meghatározása és annak rövid indoklása
nélkül. Fontos kiemelni, hogy az igényelt támogatás célja mezőben maximum 2000 karakter
rögzíthető!
Közös feladatellátás esetén az egymás között kimutatott tartozásokra – a következő
bekezdésben foglaltak kivételével – támogatás nem igényelhető! Amennyiben a közös
feladatellátással kapcsolatban át nem adott pénzeszközök miatt a székhely
önkormányzat gazdálkodásában konkrét működési probléma jelentkezik, úgy azon
tartozásokkal összefüggésben a székhely önkormányzat igényelhet támogatást a fent
megjelölt jogcímeken.
Közös feladatellátásnál kizárólag az egészségügyi feladatellátás tekintetében lehetséges
az egymás között kimutatott tartozásokra támogatás igénylése, és ezen esetben is csak a
székhely önkormányzat által, mégpedig a tagok által maximum 3 havi meg nem fizetett
hozzájárulás (a követelés) mértékéig. A támogatási igény benyújtásához a kérelem
megalapozottsága érdekében az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- a társulás 2021. évi költségvetése,
- rövid szöveges indokolás melyben bemutatásra kerülnek a központi
költségvetési forrásból származó és egyéb bevételek (tagok által fizetendő
hozzájárulások, stb.), kiadások,
- nyilatkozat arról, hogy a tárgyévi pénzforgalmi bevételek miért maradnak el
a költségvetésben tervezettől.
E jogcím elszámolása során nyilatkozni kell arról, hogy a székhely önkormányzat elállt az
igénylésében szereplő, tagok által maximum 3 havi meg nem fizetett hozzájárulástól
(követeléstől).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatási igény csak az önkormányzat gazdálkodásában
jelentkező konkrét problémák kezelésére nyújtható be! A pályázat benyújtás előtt
pénzügyileg rendezett tartozásra támogatás nem igényelhető. Amennyiben a támogatás
elszámolása során bebizonyosodik, hogy az önkormányzat olyan tételeket szerepeltetett
a pályázatában, melyek a pályázat benyújtása (annak első lezárása) előtt kiegyenlítésre
kerültek az visszafizetési kötelezettséget fog maga után vonni.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a 2. mellékletben meghatározott
tartozásokra igényelt támogatás nem lehet nagyobb a 3., illetve 4. mellékletben
feltüntetett tartozásnál.
Nem nyújtható az önkormányzatok rendkívüli támogatása
− a költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.4. A települési önkormányzatok által
biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen támogatott intézmények
kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,
− olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2020-ban vagy 2021-ben
rendkívüli támogatást kapott, vagy amelyek fedezete más állami támogatásból
biztosított (pl. gyermekétkeztetési feladatok),
− olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően
megtörtént,
− olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2020. év előtt keletkeztek,
− fejlesztésből, felújításból, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez,
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− folyószámla-hitelkeret vagy egyéb pénzintézeti tartozás rendezésére,
− az egészségügyi feladatellátással összefüggésében igényelt közös feladatellátás
kivételével a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elmaradt hozzájárulási
kötelezettségre,
− jövőben felmerülő, még le nem járt esedékességű, prognosztizált kiadásokra,
− képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának rendezéséhez,
− nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez.
3. melléklet
A melléklet számos olyan kiegészítő adatot tartalmaz, amelyek kiemelkedő fontosságúak az
önkormányzat kérelmének elbírálása során.
Segédlet az egyes táblázatok beszámoló/költségvetési garnitúra szerinti kitöltéséhez
(forintban töltendő):
2) Pénzeszközök állománya
2019. év tény
Tartós részesedések
Tartós hitelviszony megtestesítő
értékpapírok
Nem tartós részesedések
Forgatási célú hitelviszony megtestesítő
értékpapírok
Hosszú lejáratú (éven túli) lekötött betétek
(forint és deviza együttesen)
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Forintszámlák
Devizaszámlák
Összesen:

2020. év tény

12. űrlap A/III/1 (11 sor)

12. űrlap A/III/1 (11 sor)

12. űrlap A/III/2 (17 sor)
12. űrlap B/II/1 (35 sor)

12. űrlap A/III/2 (17 sor)
12. űrlap B/II/1 (35 sor)

12. űrlap B/II/2 (36 sor)

12. űrlap B/II/2 (36 sor)

12. űrlap C/I (46sor)
12. űrlap C/II (50 sor)
12. űrlap C/III (53 sor)
12. űrlap C/IV (56 sor)

12. űrlap C/I (46 sor)
12. űrlap C/II (50 sor)
12. űrlap C/III (53 sor)
12. űrlap C/IV (56 sor)

A 2019. évi tény adatok esetében a 2019. évi beszámoló adataival szükséges feltölteni a
táblázatot. Amennyiben a 2020. évi beszámoló adat még nem áll rendelkezésre, előzetes
adatként kivételesen beírásra kerülhet a 2020. évi IV. negyedéves mérlegjelentésből
(gyorsjelentésből) a 2020. évi ilyen tartalmú előzetes tényadat az alábbiak szerint:

Tartós részesedések
Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok
Nem tartós részesedések
Forgatási célú hitelviszony megtestesítő
értékpapírok
Hosszú lejáratú (éven túli) lekötött betétek (forint
és deviza együttesen)
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Forintszámlák
Devizaszámlák
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2020. évi előzetes
tény*
A/III/1 (11 sor)
A/III/2 (17 sor)
B/II/1 (35 sor)
B/II/2 (36 sor)
C/I/1+C/I/2
(44+45 sor)
C/II (52 sor)
C/III (55 sor)
C/IV (58 sor)

Összesen:
*2020. évi IV. negyedéves mérlegjelentés (gyorsjelentés) 1/A „Az eszközök és források
alakulása” űrlapból
A melléklet 1. b) - i) pontjaiban kell bemutatni az önkormányzat működési célú tartozásait.
Lezárási szabály, hogy a 2. melléklet szerinti jogcímenkénti összegek nem lehetnek
nagyobbak, mint az annak megfelelő 3. mellékletben szereplő 1. b)-i) alpontjaiban kimutatott
összes lejárt tartozások összege.
4. melléklet
A 4. számú mellékleten végezhetik el az önkormányzatok a szállítói tartozások
dokumentálását. Számlamásolatokat nem kell a pályázathoz csatolni, elég azoknak egy
áttekinthető, valóságnak megfelelő összefoglalása, amely tartozásonként megbontva
tartalmazza az alábbi alapvető adatokat:







kibocsátó neve,
szolgáltatás megnevezése (pl. közvilágítás, gázdíj, élelmiszer),
számla sorszáma,
kiállításának időpontja,
fizetési határidő,
bruttó összege.

Mivel a pályázat 4. melléklete képezi majd az önkormányzat elszámoló adatlapját is,
ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a mellékletet a megfelelő alapossággal töltsék ki!

Kapcsolat a minisztérium részéről
Amennyiben a támogatás igénylésével, az ebr42 önkormányzati információs rendszer
használatával kapcsolatban további kérdése merül fel, a Belügyminisztérium Önkormányzati
Gazdasági Főosztálya tud bővebb információval szolgálni.
Elérhetőségek: Telefon: 1/441-1690; e-mail: ogf@bm.gov.hu
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