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ELŐTERJESZTÉS 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2017. április 20-i ülésére  

 

az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás 

tárgyában pályázat benyújtásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett Magyarország 2017. 

évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.7. és III. 1. pont 

szerinti rendkívüli támogatás igénybevételére. 

 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható és a települési 

önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb a feladataik ellátását 

veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. A támogatás mértékét a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter állapítják meg. A pályázat 

benyújtására legkésőbb 2017. szeptember 30-ig van lehetőség. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatok 

működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) Marcali Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pont szerinti, a 

települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló, rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatás igénybevételére. Felkéri a polgármestert, hogy 

a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

2) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az Ávr. 75.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételére: 

 

A támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok 

teljes körűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt 

korábban vagy egyidejűleg Marcali Város Önkormányzata nem nyújtott 

be. 
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Marcali Város Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt 

végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt 

csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

 

a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre áll, 

 

Marcali Város Önkormányzata megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott 

követelményeknek,  

 

Marcali Város Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy 

irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának 

megvalósulását meghiúsíthatja, 

 

Marcali Város Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik, 

 

Marcali Város Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében 

adólevonási joggal nem rendelkezik, 

 

a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 
 

 

 

Marcali, 2017. április 20. 

 

 

 

 

        Dr. Sütő László sk. 

            polgármester 


