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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. 

melléklet 2.1.5. pontja alapján a települési önkormányzat működőképességének 

megőrzéséhez, vagy feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához pályázat 

útján rendkívüli támogatást igényelhet, melynek formája visszatérítendő vagy vissza 

nem térítendő támogatás lehet. 

A támogatás felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető, és azzal el 

kell számolni. A támogatás feltételeit a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által 

kiadott pályázati kiírás tartalmazza. A pályázatot a pályázati kiírás alapján az év során 

folyamatosan, de legkésőbb 2022. szeptember 30-ig lehet benyújtani. Egy 

önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot. Előre nem látható 

esemény bekövetkezése esetén 2022. szeptember 30. után is benyújtható pályázat, 

azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának végső határideje 2022. november 10. 

A támogatási kérelmekről a miniszterek együttesen döntenek (szükség szerint, de 

legkésőbb 2022. december 10-ig). 

 

Az igényléshez kiadott útmutató alapján az alábbi jogcímeken kérhető támogatás: 

- 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, 

- egyéb tartozásokra. 

 

Nem nyújtható az önkormányzatok rendkívüli támogatása 

− a költségvetési törvény 2. melléklet 1.3.4. pontja szerint támogatott 

intézmények kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz, 

− olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2021-ben vagy 

2022-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 2021. év előtt keletkeztek, 

− fejlesztésből, felújításból, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez, 

− folyószámla-hitelkeret vagy egyéb pénzintézeti tartozás rendezésére, 

− 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. 

 



A pályázat benyújtására történő felhatalmazás érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat 

rendkívüli támogatási igény benyújtásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi 

központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja 

alapján rendkívüli támogatási igényt nyújt be. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. szeptember 30. – a támogatási kérelem benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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