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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 

▪ 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 részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 

 
 
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter 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 5.1. pont b.) alpontja szerinti tartósan fizetésképtelen 
helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes 
kamattámogatására és a pénzügyi gondok díjára. A rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 
célja a települési önkormányzatok működőképességének megőrzése, feladatik ellátását veszélyeztető 
helyzet megoldása.  
A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására a pályázatot a pályázati kiírás alapján az év során 
folyamatosan, de legkésőbb 2021. szeptember 30-ig lehet benyújtani, évente legfeljebb két alkalommal. 
Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2021. szeptember 30-át követően is benyújtható a 
pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának végső határideje november 10-e. A 
döntéshozatal legkésőbbi határideje: december 10-e. 
 
A támogatás formája:  

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható, 
illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy faladathoz köthető.  
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Pályázatok benyújtása: 

A pályázatot elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben - az erre a célra 
kialakított pályázati felületen - kell rögzíteni és lezárni, majd a rendszer által generált nyilatkozatot 
letölteni, az ASP rendszerben iktatni és polgármester elektronikus aláírásával ellátni. Az elektronikus 
aláírás időbélyegzője szerinti napon a Magyar Államkincstár MAKPER hivatali kapujára elektronikus 
formában meg kell küldeni. Ezt követően a Nyilatkozat űrlapot az ebr42 rendszerbe vissza kell tölteni. 
Az ebr42 rendszerbe történő visszatöltés és a MAKPER hivatali kapura történő megküldés együttesen 
jelenti a pályázat benyújtását. 

 

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 visszafizetésére 

- egyéb tartozásokra 

 

A pályázat benyújtása során az alábbi nyilatkozatokat kell megtenni: 

- a kérelemben szereplő adatok és információk megfelelnek a valóságnak, teljes körűek és 
hitelesek, 

- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs, az 
önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt, 

- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja, 

- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelménynek. 

 

Javaslom, hogy Csökmő Nagyközség Önkormányzata a települési önkormányzatok rendkívüli 
támogatására nyújtson be pályázati kérelmet, ennek megfelelően a következő határozati javaslat 
elfogadását javaslom. 

 

 

Csökmő, 2021. május 5. 

            /:Nagy Tibor s.k.:/ 
                 polgármester 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

1. melléket az előterjesztéshez: 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 

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

 

2021. évi önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat benyújtásáról 

 

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 az önkormányzatok 

rendkívüli támogatásra kiírt pályázatra Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklete alapján.  

 

Határidő: 2021. május 30. 

Felelős: Nagy Tibor  

              polgármester                   

 

 
 
 

  


