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Tisztelt Képviselő-testület! 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015.
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja és a III. 4. 
pontja szerint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. Ez utóbbi keretében –
külön igénylés és külön eljárás útján – a települési önkormányzatoknak lehetőségük nyílik 
rendkívüli szociális támogatásra is pályázatot benyújtani, ezzel csökkenteni lehet a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési
támogatások 2015. március 1-jét követő kifizetését. 

A pályázati kiírás értelmében azok a települési önkormányzatok pályázathatnak, amelyek
esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000 Ft-ot. Tapolcán az 
egy lakosra jutó adóerő-képesség 23.000-24.000 Ft közötti összeg.  

A támogatás csak vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható és kizárólag a 
települési támogatások kifizetésére fordítható. A támogatás mértékét egyedi felülvizsgálat
alapján a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és 
az államháztartásért felelős miniszter állapítják meg.  

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani. A 2015. december 31-éig
felmerülő önkormányzati kifizetésekhez 2015. augusztus 15-éig nyújtható be pályázat, 
melynek keretében a 2015. március 1. és 2015. december 31-e között kifizetendő települési 
támogatások finanszírozásához lehet költségvetési forrásra pályázni. A miniszterek döntéséről 
a nyertes pályázók a helyi önkormányzatokért felelős minisztérium által elektronikus úton 
kiadott támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig elektronikus
levélben a döntést követő 2 munkanapon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati 
információs rendszeren keresztül. A miniszterek döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.



A támogatás folyósítására az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, 
egy összegben kerül sor. A támogatást az önkormányzat a folyósítást követő harmadik hónap 
utolsó napjáig használhatja fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. 
(II. 23.) önkormányzati rendelete szerint a város lakói rendkívüli települési támogatást, a
lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatást, az elhunyt eltemettetésének költségeihez
nyújtott települési támogatást, továbbá a gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó
települési támogatást igényelhetnek. Az ezzel kapcsolatos kiadások mérsékléséhez van
lehetőségünk pályázatot benyújtani. 

A pályázati kiírás szerint a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat 
kötelezően csatoltandó melléklet. A Képviselő-testületnek tehát határozatot kell hoznia arról, 
hogy csatlakozni kíván a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására kiírt
pályázathoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által
meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 
III. 4. pontja szerinti települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása kerete
terhére, a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.)
önkormányzati rendeletben meghatározott települési
támogatások 2015. március 1-jét követő kifizetéséhez. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és
a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2015. augusztus 15. 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2015. június 3.

Dobó Zoltán
polgármester


