
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. június 28-i ülésére 

 

 

Tárgy:   Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának  

2018. évi igénylésére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Készítette: Léka Gyuláné pénzügyi előadó  

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság  

Iktatószám:  ____________/2018. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú 

melléklet I. 10. pontja alapján az önkormányzatok rendkívüli támogatásának forrásaként 

11.000,0 millió forint keretösszeg szolgál.  

 

A települési önkormányzatoknak lehetőségük nyílik rendkívüli szociális támogatásra 

benyújtani pályázatukat 2018. augusztus 15-ig. A pályázati kiírás értelmében azok a települési 

önkormányzatok pályázhatnak, amelyek esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem 

haladja meg a 32.000 Ft-ot. Polgáron az egy lakosra jutó adóerő-képesség 2018. évben 21.544 

Ft.  

 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amely kizárólag a települési 

támogatások 2018. január 1-jétől 2018. december 31. közötti 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, 

2018. szeptember 30-áig. 

 

Nem nyújtható támogatás: 

 

- olyan kiadásokhoz, amelyet a települési önkormányzat a 2017. évi támogatás terhére 

teljesít, 

- azon önkormányzat részére, amelynél a települési támogatás 2017. évi összege nem 

haladta meg a költségvetési törvény 2. melléklet III.2. pont szerinti települési 

önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása keretében nyújtott támogatás 

70 %-át. 

 

 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és ellátásokról 

szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete szerint a város lakói természetbeni és 

pénzbeli ellátás formájában rendkívüli települési támogatást igényelhetnek a létfenntartást 

veszélyeztető élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő családok, illetve személyek a fenti rendeletben meghatározott támogatási jogcímeken. 

 

A pályázat a fenti önkormányzati kiadások mérsékléséhez biztosít forrást. A fentiekre 

tekintettel javaslom a pályázat benyújtását.  

 



A támogatási kérelem kötelező melléklete a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi 

határozat, valamint nyilatkozat arra, hogy a 2018. évi költségvetési törvény 2. melléklet III.2. 

pont szerinti települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás jogcímen 

kapott támogatásból nem fordít felhalmozási célokra és tudomásul veszi, hogy ennek 

megszegése esetén a támogatást vissza kell fizetni.  

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

 

Polgár, 2018. június 05. 

    

Tisztelettel: 

    

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

………./2018. (……) sz. határozat 

 

 

 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a települési önkormányzatok 

rendkívüli szociális támogatásának 2018. évi igény benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

1.,  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet I. 10. pontja alapján 

támogatási igényt nyújt be az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” keretében rendkívüli 

szociális támogatás igénylésére a 2018. évi kifizetésekhez.  

 

2.,  Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

 

Határidő: 2018. augusztus 15. 

Felelős : Tóth József  

                        polgármester 


