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Tisztelt Elnök Úr!
Elnök úr megkeresésével összefiiggésben csatolom a rendkívül{ önkormanyzati támogatással,
valamint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásával kapcsolatos összefoglalót,
melyet korábban emailen is eljutattam Elnök úr részére.
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Rendkívüli önkormányzati támogatás

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben igényelhetnek
működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető
helyzet elhárítása érdekében.
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcím fedezetéül
a költségvetési törvény 3. melléklet lll. Önkormányzatok rendkívüli támogatása
11 000,0 millió forint előirányzata szolgál.
A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás
formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy
feladathoz köthető.
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein
belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) állapítják meg
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2017. szeptember 30-a. Egy
önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot e támogatásra. Előre
nem látható esemény bekövetkezése esetén- 2017. szeptember 30-át- követően is
benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje
2017. november 20.
támogatási kérelmekről a miniszterek
legkésőbb 2017. december 10-éig.
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szükség

szerint,
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A döntést megalapozó értékelési szempont többek között,
•
főként annak vizsgálata, hogy az önkormányzatok kiegyensúlyozott működési
feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosítottak-e.
A támogatást a helyi önkormányzat - a támogatási szerződés kötése esetét és a
visszatérítendő támogatást kivéve - a folyósítást követő harmadik hónap utolsó
napjáig használhatja fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet
követő év november 30-áig kell visszafizetni.
A helyi önkormányzat a támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében,
továbbá legkésőbb 2018. április 10-éig papír alapon számol el pénzügyileg
rendezett számlák másolatával és azok összesítőjével, valamint a pénzügyi
felhasználást atátámasztó banki kivonatokkaL Az önkormányzat a támogatás
elszámolása sor�n a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára
köteles rávezet � i a "2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás terhére
elszámolva" zár�dékot. Az önkormányzat az a támogatás elszámolása során a
pályázata 4. mell�kletében szerepeltetett számlákkal összefüggésben számolhat el.
Miniszter urak 20116-ban 1235 önkormányzatot részesítettek 8 21O 930 151 forint
összegű vissza i nem térítendő, valamint 4 önkormányzatot 54 679 536 forint
összegp vh:�szat rítendő támogatásban.
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Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei önkormányzatok 2017.
évi váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím fedezetéül a költségvetési
törvény 3. melléklet l. 7. pontja alapján 300,0 millió forint áll rendelkezésre.
A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás
formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy
feladathoz köthető.
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein
belül a miniszterek állapítják meg.
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2017. szeptember 30-a. Egy
megyei önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot e támogatásra.
A támogatási kérelmekről a miniszterek döntenek legkésőbb 2017. november
30-áig.

A támogatást a megyei önkormányzat tárgyévet követő év november 30-áig
használhatja fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet követő év
november 30-áig kell visszafizetni.
A megyei önkormányzat a támogatással az éves
keretében, továbbá legkésőbb 2019. j anuár 31-éig
pénzügyileg rendezett számlák másolatával és azok
pénzügyi felhasználást alátámasztó banki kivonatokkaL
támogatás elszámolása során a felhasznált számlák,
példányára köteles rávezetni a "2017. évi rendkívüli
terhére elszámolva" záradékot.
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