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ELŐ T ERJ ES Z TÉS  
 

2021. évi önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 
 

 
Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
 
Készítette: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet: 1 db határozati javaslat  

Jogszabályi háttér:  
 

▪ a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 

▪ a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 

▪ a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 
A Kormány a 2020-ban jogiszonyváltók bérfejlesztéséhez szükséges 6%-os bértömeg fedezetét 
elsősorban a kulturális normatíva megemelésével biztosította a 2021. évi költségvetésben. Ugyanakkor a 
koronavírus világjárvány által okozott károk hatékony enyhítése érdekében a kulturális ágazatban 
további többletforrás kihelyezéséről is döntött. A többletforrás kifejezett célja a kulturális ágazatban 
jogviszonyváltással érintett foglalkoztatottak 2021. évi bérfejlesztése érdekében szükséges kiegészítő 
támogatás biztosítása az önkormányzatokon keresztül a kulturális intézmények részére bértömeg 
átadásával. A 2021. évi normatíva emelés a bérfejlesztés egy részére nyújtott fedezetet. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 2021. április 27-én érkezett tájékoztatása szerint Önkormányzatunk ezen 
felül további 255.757 Ft kiegészítő támogatásban részesülhet. 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2021. május 04-én érkezett értesítője szerint a Kormány 
döntése alapján a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) maradványa terhére a 255.757 Ft 
vissza nem térítendő támogatás „Kulturális intézmények bérfejlesztése” célra vehető igénybe. 
A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a NKA pályázatkezelő rendszerében elektronikus 
úton benyújtani a szabályszerűen kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel és 5.000 Ft nevezési díj 
fizetési kötelezettséget teljesíteni. A benyújtási határidő: 2021. május 14. 
 

Ennek megfelelően a következő határozati javaslatot terjesztem elő. 

Csökmő, 2021. május 5. 

            /:Nagy Tibor s.k.:/ 
                 polgármester 
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1. melléket az előterjesztéshez: 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 

…./2021. (V…...) határozati javaslata: 

 

támogatási igény benyújtása „Kulturális intézmények bérfejlesztése” 

célra 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő döntést hoztam: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata támogatási igényt nyújt be a Nemzeti 

Kulturális Alap maradványa terhére vissza nem térítendő támogatás igénybevételére 

„Kulturális intézmények bérfejlesztése” célra, a támogatási igény benyújtásához 

szükséges 5.000.- Ft nevezési díjat megfizeti. 

A támogatási szerződést Csökmő Nagyközség Önkormányzata nevében a 

polgármester köti meg.  

 

Határidő: 2021. május 14. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester                   

 

 
 
 

  


