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ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére  

A települési önkormányzatok 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázat 
benyújtása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatok 2019. évben rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére 
jogosultak. A támogatás benyújtható a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által 
meghirdetett „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok 
rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)” című 
pályázat keretében. 
 
A pályázati kiírás szerint: 
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 10. a, pont szerinti rendkívüli önkormányzati támogatás a 
települési önkormányzat működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladatai ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 
 
A rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) 
az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kell elektronikusan rögzíteni, majd a 
kitöltött és kinyomtatott adatlapokat egy eredeti és egy másolati példányban a kincstár 
területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) legkésőbb az elektronikus 
rögzítés lezárását követő munkanap kell benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő. A 
kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen. 
 
A támogatási kérelemhez csatolni kell a támogatási kérelem benyújtásáról szóló képviselő-
testületi vagy közgyűlési határozat másolatát. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának kötelező feladatai folyamatos ellátásához szükséges, 
hogy az önkormányzat minden forrás-biztosítási lehetőséggel éljen.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 
I. 10. a, pontja, valamint „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az 
önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális 
támogatására)” című pályázati kiírás alapján pályázatot (támogatási igényt) nyújt be a 
települési önkormányzatok 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatására.  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy 1. pontban rögzített pályázat benyújtásához a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, megállapodásokat megkösse, dokumentumokat aláírja. 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 18. 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Határozatról értesülnek: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


