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Az önkormányzati rendszer pénzügyi-gazdasági
működésével kapcsolatos feladatok
– Önkormányzatok pénzügyi-gazdasági helyzetének megszilárdítása
– A feladatalapú finanszírozási rendszer folyamatos nyomon követése, szükség
esetén korrekciója
– A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezettel összefüggő feladatok
végrehajtása

• a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása
• a BM feladatkörébe tartozó működési, illetve felhalmozási célú
pályázati rendszerek működtetése (REKI, önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, szociális célú
tüzelőanyag, téli rezsicsökkentés, vis maior támogatás, egyedi
Korm. határozattal biztosított támogatással kapcsolatos feladatok)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása

Fő célok:
• Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése (bölcsőde, óvoda, egészségügyi alapellátást végző
létesítmény, közös önkormányzat székhely hivatal)
• Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás
• Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

2019. évi költségvetési törvény a fenti célokra 5 milliárd forint
előirányzatot tartalmaz, a pályázati kiírás megjelent.
• A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
• Miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16.
• A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2019. október 16áig további döntést hozhat.

Rendkívüli önkormányzati támogatás 2019
(REKI)
A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben,
pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb,
a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter a beérkező támogatási igények
elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb tárgyév december 10éig együttesen döntenek.
2019. évi költségvetési törvény 11 milliárd forint előirányzatot
tartalmaz, a pályázati kiírás megjelent.

Kiegyenlítő bérrendezési alap

A 2019. évi központi költségvetési törvény előirányzata 11,0 milliárd
forintot biztosít a köztisztviselői bérek rendezésére.
A törvény a főbb szabályokat, kereteket tartalmazza.
A támogatás igénybevételére egyszerű, pályázati konstrukcióban kerül
sor.
A pályázati kiírás 2019. januárjában kiadásra került, a pályázatokról
miniszter úr 2019. február 25.-én döntött, a támogatás utalványozás
megtörtént.

Szociális célú tüzelőanyag támogatás

2019. évi költségvetési törvény 3 milliárd forint előirányzatot
tartalmaz, a pályázati kiírás megjelenése legkésőbb július hónapban
várható.
Vezetői döntést igénylő kérdések a pályázati kiírás kiadás előtt:
• előirányzat esetleges emelése
• a támogatás mértéke (Agrárminisztériummal szükséges egyeztetni)
• lágylombos tüzelőanyag igénylési lehetőség kiterjesztése
• egyéb tüzelőanyag fajtára támogatás igénylésének biztosítása

Téli rezsicsökkentés

• Az igényfelmérés 2018. október 15-ig tartott.
• A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.)
Korm. határozatban döntött a Kormány a támogatási
konstrukcióról
 a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag
jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére,
annak biztosítása a támogatásban részesülőt terhel
 Az önkormányzat szerződést köt a tüzelőanyagot
természetben
biztosító
gazdálkodó
szervezettel,
szervezetekkel, amelyben rögzítésre kerül, hogy az érintett
háztartásoknak legkésőbb 2019. december 15-éig
biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét
 a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét legkésőbb
2019. december 31-éig teljesíti a vállalkozó részére

Vis maior támogatás

A költségvetési törvény 6,7 milliárd forintot biztosít a vis maior
támogatásra.
A beérkezett pályázatok feldolgozása folyamatos.
Az önkormányzat a kár bekövetkezésétől számított 7 napon belül
tehet bejelentést.
Az önkormányzat a pályázatát a bejelentést követő 40 napon belül
nyújtja be a Magyar Államkincstárnak, valamint a helyi
önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatalnak.
A benyújtási határidők elmulasztása jogvesztő.

Magyar Falu Program
•
•

A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő
intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló
1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat tartalmazza a keretszabályokat
Alprogramok:
 szolgálati lakás
 bölcsődefejlesztés
 óvodafejlesztés
 óvodaudvar, illetve óvodai sport fejlesztés
 orvosi rendelő, orvosi eszköz
 mintaprogram – orvosi ellátást segítő eszköz
 polgármesteri hivatal felújítás
 belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, belterületi útfelújítás
 sportparkok építése
 temetőfejlesztés
 eszközfejlesztés közterület karbantartására
 falubusz (falugondnoki) program
 helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával – a helyi
identitástudat erősítése
 nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális
intézmények bevonásával
 mintaprogram – okospontok kialakítása

Magyar Falu Program

• Az első pályázati kiírások kiadásra kerültek
 A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése (cél: a településeken
lévő helyi egyházi közösségek támogatása)
 A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (cél: a
településeken a nemzeti és helyi identitástudat erősítésének
támogatása)
 Orvosi rendelő (cél: települések önkormányzatai tulajdonában
lévő orvosi rendelők fejlesztése)
 Orvosi szolgálati lakás (cél: orvosi szolgálati lakás építésének
támogatása)
 Orvosi eszközök (cél: állami finanszírozású közfeladatot ellátó
orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök
beszerzésének támogatása)
• A pályázati kiírások elérhetőek a kormany.hu-n
• A pályázatok lebonyolítását a Miniszterelnökség, illetve a Magyar
Államkincstár végzi

Adósságot keletkeztető ügyletek

• Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
(Stabilitási törvény)
• Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
• Az engedélyezési eljárásról minden évben Útmutató és Tájékozató
készül a Kincstár területi szervei, a Kormányhivatalok és az
önkormányzatok részére (az önkormányzat 100%-os tulajdonában
lévő gazdasági társaság kérelme eljárásáról külön Útmutató és
Tájékoztató)

Adósságot keletkeztető ügyletek (főbb
változások 2019. január 1-től)

Az előzetes adatszolgáltatás egyszerűsödése:
• Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzatok legkésőbb március 16-ig
jelzik adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére vonatkozó
szándékukat az ÖNEGM rendszerben, de 2019. január 1-től csökkentett
adattartalommal.
• Kizárólag a Kincstár területi Igazgatósága véleményezi az ügyleteket, a
Kormányhivatal nem.
• Nem készül Jelentés a Kormány részére, csak tájékoztatás a
pénzügyminiszter és a belügyminiszter részére.
A kérelem benyújtási határideje változott:
• Tárgyév november 20. helyett tárgyév november 10.
• Rendkívüli esetben tárgyév december 5. helyett november 30.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

