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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére  
A települési önkormányzatok 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló 

pályázat benyújtása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A települési önkormányzatok 2021. évben rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére 
jogosultak. A támogatás benyújtható a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által 
meghirdetett a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása 
igényléséhez” című pályázat keretében. 

A pályázati kiírás szerint: 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (a 
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 2.1.5. pontja szerint az Önkormányzatok rendkívüli 
támogatása 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, az erre a célra kialakított pályázati felület 
szerinti Igénylő Adatlapokon kell rögzíteni, valamint a kiírás szerinti dokumentumokat 
feltölteni és a pályázatot lezárni. 

A lezárást követően a rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot a 
Polgármester által történt elektronikus aláírást követően az ebr42 rendszerbe vissza kell 
tölteni és a MAKPER hivatali kapura elektronikus úton meg kell küldeni. 

A támogatási kérelemhez csatolni kell a támogatási kérelem benyújtásáról szóló képviselő-
testületi vagy közgyűlési határozat másolatát. 

A COVID-19 járvány miatti intézkedések következtében önkormányzatunktól is jelentős 
összegű bevételeket vont el a Kormány – gépjárműadó elvonása, valamint az iparűzési adó 
csökkentése következtében - ezért kívánjuk benyújtani az Önkormányzatok rendkívüli 
támogatása jogcím tekintetében a kérelmünket.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja, 
valamint az Önkormányzatok rendkívüli támogatása igényléséhez című pályázati kiírás 
alapján pályázatot (támogatási igényt) nyújt be a települési önkormányzatok 2021. 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. 
 
Határidő:    2021. október 31. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Értesül:   Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Kiskunhalas, 2021. szeptember 21. 
         Fülöp Róbert s.k. 


