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Előterjesztést készítette:  Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő:    Borsó András alpolgármester 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2021. július 27. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi 

ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Napirendi pont 

 

Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtása 

 

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pont szerint az 

önkormányzatok rendkívüli támogatására.  

 
2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím 

5.1. A jogcím szolgál 

a) az önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását 

veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében nyújtott pályázati úton történő támogatására, továbbá 

b) a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére irányuló 

hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására és a pénzügyi gondnok díjára. 

5.2. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A 

pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

írja ki. 

5.3. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 

államháztartásért felelős miniszter a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, 

de legkésőbb tárgyév december 10-éig együttesen dönt. 

5.4. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 

történik, formája lehet 

a) vissza nem térítendő támogatás, 

b) visszatérítendő támogatás. 

5.5. Az 5.1. pont b) alpontja szerinti visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, 

amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás 

keretében az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás 

alapjául szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a 

kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó 

középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti. 

5.6. Az 5.1. pont b) alpontja szerinti, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában 

közreműködő pénzügyi gondnok díjához - az általános forgalmi adóval együtt - legalább 0,8 millió 

forint, legfeljebb 3,0 millió forint támogatás igényelhető. A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról - a 

bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését követően - a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter intézkedik. 

5.7. Az 5.4. pont a) alpontja szerint biztosított vissza nem térítendő támogatás felhasználási 

határideje a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, 

amelyeknek célja és nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a 
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támogatási döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási 

szerződést kössön a kedvezményezettel. 

5.8. Az 5.4. pont b) alpontja szerint biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése szerinti 

határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év december 31-e. 

 

Az a) pont szerinti támogatás iránti igény benyújtását kezdeményezem az adósságrendezési 

eljárás lezárultával, az önkormányzat fennálló – múltból eredő – kötelezettségei összegének 

erejéig, a még fennálló tartozások 136.941.940,- Ft-os összegére vonatkozóan.  

 

 
 

A pályázati kiírás szerint a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi döntést az 

igényléshez csatolni szükséges. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat:  
Pilisjászfalu Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 …./2021. (VII. …...) számú határozata  

a rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pont Önkormányzatok 

rendkívüli támogatása jogcím tekintetében – vissza nem térítendő – támogatási igényt nyújt be 

a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium által, az önkormányzatok rendkívüli 

támogatására kiírt pályázati felhívásra.  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Polgármester jogosult az igénylés tartalmának teljeskörű meghatározására, az igényléshez 

kapcsolódó szükséges nyilatkozatok teljeskörű megtételére, esetleges hiánypótlás teljesítésére. 
 

 

 

 

Pilisjászfalu, 2021. 07. 22.      Geréb Tünde sk. jegyző 

Tartozás összege: Összes Fennálló

A csoport: 68 439 453 68 439 453

B csoport: 2 775 391 2 775 391

NAV 58 040 000 40 077 200

Egyéb: 25 649 896 25 649 896

Összesen: 154 904 740 136 941 940

Hitelezői


