
A 6. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend: Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatására pályázat beadása 
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.  
 

I. A téma ismertetése:  
 
Önkormányzatunk a 2012. december 12. napján fennálló „adósságállományával” pályázatott az 
adósságkonszolidációra. Ennek során az akkori folyószámla-hitelkeret teljesen kimerítésre 
került, 1 forint híján 10 M forintra adtuk be a pályázatot. Az erről szóló kimutatást a csatolt 
dokumentum tartalmazza a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) után.  
 
A BM rendelet 3. § (1) f) pont alapján pályázhatunk 44 M forint támogatásra. Álláspontunk 
szerint igen, mivel az önkormányzatunk csak a 2012. évben vett részt az 
adósságkonszolidációban, ami 2013. évben volt, abban nem. Úgy értelmezzük a BM rendelet 1. 
§-át, hogy csak azok az önkormányzatok nem vehetnek a mostaniban részt, akik mind a két 
adósságkonszolidációban benne voltak.  
 
Támogatás a BM rendelet 2. §-ában felsoroltakra nyújtható.  
 

II. Alkalmazott jogszabályok:  
1. BM rendelet  

 

III. A döntés anyagi kihatása:  
44 M forintot kaphat támogatásként az önkormányzat.  

 

IV. Határozat-tervezet:  
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 
…/2014. (…) számú 

Határozata 
 
A Képviselő - Testület   

1. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján 

támogatási kérelmet ad be az Ebr42 rendszeren keresztül 44.000.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatási összegre, valamint az önkormányzatot érintő és a BM rendelet 2. §-

ában meghatározott feladatokra (amely a határozat melléklete).  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet határidőben nyújtsa be a BM 

rendeletben foglaltaknak megfelelően.  

Határidő:  2014. március 6. (16:00 óra) az Ebr42 rendszerben történő rögzítés,  



  2014. március 7. napja a támogatási kérelem postára adása  

 Felelős: a polgármester  
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. február 21.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

  
 


