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Bácsalmás Város Képviselő-testületének 
2022. június 28-i soros ülésére 

 
Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására második alkalommal 

tárgyban 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022.(V.24.) Korm. rendeletének 4. §-

ban arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési 

önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat-

és hatáskörét maga gyakorolja." 

 

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 

2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tekintetében. 

A pályázat célja az a) pont szerint: az önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, 

a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében nyújtott pályázati úton történő 

támogatás. 

 

A Képviselő-testület 2022. június 28-i ülésén, a 154/2022.(VI.28.) Bácsalmás v. öh. sz. határozatában 

döntött a pályázat benyújtásáról. A pályázatot évente két alkalommal lehet benyújtani. 

Az iparűzési adó túlfizetések, a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében indokolt lenne a 

pályázat második alkalommal történő benyújtása. Erre 2022. november 10-ig van lehetősége az 

önkormányzatnak. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek 

megvitatni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel [Mhötv. 47. § (2) bekezdés alapján] 

elfogadni. 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

.../2022.(... ...)Ökth  

Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására második alkalommal 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A belügyminiszter és a pénzügyminiszter 

pályázati kiírására, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 

3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében a támogatási igény 

második alkalommal történő benyújtásáról döntött. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Balázs polgármester 

Operatív felelős: Horváth István Attila osztályvezető 

 

A határozatról értesül: 

- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 

   2. Patocskai Ibolya jegyző 

   3. Horváth István Attila osztályvezető 

 

 

Bácsalmás, 2022. október 17. 

 

 

 

 

Németh Balázs 

polgármester 


