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ELŐTERJESZTÉS 
 

Készült: Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 
7-én tartandó nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: Előterjesztés Balatonőszöd Község Önkormányzatának rendkívüli 

önkormányzati támogatásra benyújtandó pályázatára 
 
Előterjesztő: Antal János polgármester 
 
Tárgykört rendező jogszabályok: 

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.(XII.19) Korm. 

rendelet és 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdetett – a Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. melléklet 2.1.5. pont 
szerinti – „2022. évi önkormányzatok rendkívüli támogatása” címen. 
 

A pályázat célja a kiírás szerint: 
Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok 
működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető 
helyzet elhárítására szolgál. 
 
Pályázók köre: 

A támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak. 

 

 
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 

8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23. 
Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282 

e-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu 
www.balatonszemes.hu 

KRID: 407039390 
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A támogatás formája: 

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás 
formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy 
feladathoz köthető. 
 

A települési önkormányzatok az alábbi jogcímek esetén jogosultak támogatási igényt 
benyújtani: 

• Közüzemi díjtartozásra 

• Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozásokra 

• Bérjellegű kifizetésekhez kapcsolódó tartozásokra 

• Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettségre 

• Jogerős, végrehajtó bírósági ítélet alapján sz önkormányzatot terhelő fizetési 
kötelezettségre 

• Helyi iparűzési adó visszafizetésre 

• Egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozásokra 

• Egyéb tartozásokra 

 

A támogatás mértéke: 
Egyedi felülvizsgált 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 pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30. 

 
Határidőn túli igény esetén legkésőbb 2022. november 10.  

 
Azonban az év során egy önkormányzat legfeljebb csak két alkalommal nyújthat be 
pályázatot. 2022. szeptember 30-ig már egy pályázat benyújtásra került 2.946.853.- 
Ft értékben, melynek elbírálása folyamatban van. Az önkormányzatnak van még a 
pályázati kiírásnak megfelelő lejárt tartozása, így a Belügyminisztériumból 
kérelmezésre került a határidőn túli támogatási igény benyújtása.  

 
A támogatási kérelmekről a miniszterek döntenek szükség szerint, de legkésőbb 2022. 
december 10-ig. 

 

A konkrét cél kiválasztásához az Önkormányzati Hivatal több lehetőséget is 
megvizsgált, az előzetes egyeztetések alapján a következő tartozásra nyújtott 
támogatást tartja célszerűnek igénybe venni: 
  
 

1. Közüzemi díjtartozásra (Enerin Sümeg Kft.)                  536.585.- Ft 
2. Egyéb tartozás: (vásárolt élelmezés B.szemes)              730.870.- Ft 
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            Összesen: 1.267.455.- Ft értékben 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati 
javaslatot fogadja el.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „2022. évi önkormányzatok 
rendkívüli támogatása” című pályázati kiírás alapján pályázatot kíván benyújtani. 
A pályázati cél: közüzemi és egyéb lejárt határidejű tartozások rendezése 1.267.455.- 
Ft. összegben. 
 
Felhatalmazza az polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 
aláírására. 
 
 
  Felelős: Antal János polgármester 
  Határidő: 2022. november 10. 
 
 
 
Balatonőszöd, 2022. november 3. 
 
 
 
           Antal János  
          polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: 
Farkasné Valkó Diána 
 
 
 

jóváhagyta: 
 

Dr. Glöckler Ferenc  
jegyző 


