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A belÍigylqiniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2019. Évi közponü köItségvetéséról szóló
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A pátyázó iinkorrrrárr1rzat adóerő_képességét a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabólyok' l. c) pontja
szerint kell figyelembe venni.

Az ígénylós feltÉtelekéut a települesi önkormányzatnak vállalnia kell' hagy az illefuényalapot 2019.
évro vonatkozóan (20t9' január l-jétől kezdödően) a Kvtv._ben rogzítetthez képest legalább 20P/o-tra1'

emelt összegbeq azaz legalátb 46 380 foríntban áIl'apítja meg. Sqját hatáskörben ennél magasabb
összeg is megállapítható, arnely,azonban tornábbiállarri támogatás bizlgsíüísát nem eredményezi'

4. A trf,mogatás formÉJl

Apályáatkeretébenvissu nem térítendő költségvetési támogaüís igényelhető.

5. Á támogatds mértéke

Áz egy lakosrajutó adóerő-képességtll fiiggö, differenciálttámogatás fajlagos összegei a következők:

Ha 2018. július l-jén a hivatalban alkalmazott illefuenyalap a Kvtv. 60. $ (1) bekezdésébgn szereplö
összeg
a) 110%át ném haladta meg úry atábláat seerinti fajlagos összeg igényelhetö,
b) az a) pont szerínti mértéket meghaladta, de a 120o/o-át nem foe el, úgy atáb|ázat szerinti fajlagos

összeg 7 5oio- a ígényelhető,
c) l20%-át elérte vagy megbaladta, tlgy atáb|6zat szerinti:fajlagos összeg SaTva igenyelhetó.

6. Pályázatok benyújtrísa

Apilyáattadatlap es a tovabbi dokumentumok benyújüása elekfuonilcus úton az obr42 önkonnán}zati
informáoiós,re"$d-szere' (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztiil, az efte a eélra kialakított pályáari
felületen törtéÍdk

A pályázatí adatlapot és a további benyujtandó dokumeirtumokat paoír alapon a Kincstár teriiletileg
illetékes Igaagatósága (a tovrábbiakban: Igazgatóság) rószére postai úton való megkiildéssel vagy az
Igazgatóságon'személyesen történő leadássallehet benyrljtani egy eredeti és ery hítelesített másolati
példanyban.

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkorm őnyzat legkésőbb az alább
megielölt hatámapokon eloktrcnihrs.an lezárta a ptlyázati adatlapot az ebr42 rendszeÍbe& illetve a
páLyáawt a további sziikséges dohrmentumokat postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen
leadta. A kizírolag papÍr alapon benyújtott támogatási igény éwénytelen.

A páll'ázati adatlao lezárásáirak és berryújtásának hatJiqideje:

- elektronihts rögzítés lezfuasa: 2019. jenuír 25'

- papír alapon történö benyujtás: 2019. jauuát 28, (az eloktronikus rögzítés lea{násr{t követő
munkanap).

20' 001.25 ü0o.foÍint köditt
25 00l *27 5üsft tk{'uditt
27 501 . 30,ffi0.forirtt közöü
30 CIOl - 32 5'Ü0 foÍínt ktiuött
32 501 _ 35 000 foÍint között
35 00t - 3,8 000 foÍiütBziitt



A haÍáridök elmulasztása jogvesáö.

7. Benyúitandó dolnrmenürmok

A benyújtott pályázartnak tartalmaznia kell:

Benyújtando dokumentumok

Baryújtás mó ja

E= elektronikusan,
P=papír alapon,

EF elektrorrikusan és papír
alapon is

I
Az ebr4á. rendszerten kitöitiiü pílyázati Adrtlap
(kinyomtatvg aláírva, bélyegzóvel ellátva)

EP

2.

A pályázat b€n}4ijtásáról szűó képvísel&testűleti vrgy
közgyütési határorat bítelesített másolata, amely
tartalmaz"A azt is, hogy az önkormányzx vállalrja az
illefuényalap a Kvtv-ben rögzÁtetthez kepest legalább
Z$Ya-lral emelt iisvegben, azazLegalább 4ó 380 forintban
történő megállanításáf ,20 1 9. évre

EP

8. Iliínypótlás

A pályázatok szabályszerüSégi, tbrmai és tartalmi fol{ilvizsgálatft" a szÍikséges hiánypótlfut az
Igazgatósríg az Lvr,70. $ (3) bekezdése és 83. $-a alryjánvégzi.

Amennyiben a folÍilüzsgrílat során megállapítást nyer, hogy a péÁyáaat a kiírásnak nem felel freg, az
Igazgatóság hiárr1'pótlás keretében felszólítja a Pályázót a hibás pályázat kijavítására.

Ha a Pá|y.ázó a hirábypótlásnak nem tesz eléget, .vaw 1zt nem rnegfelÉlően teljesíti, és emiatt a
pál.yiwt az elbírálásra jogosult szerwek nem továbbítható, a pályázatot - a másolati példány

megtartásával -, az ok megielölésével az Lgaagatóság visszakÍildi a Prílyázónak es cgytrttal értesíti,

ho gy ptty ázar.a éwénytelen.

Azlpii$aríság a papíi alapon beérkézett _ apáúyázati kiírásíak megfelelő _pfrLytratok egy eredeti

példányát a hián}apótlás lezárultát kövotöen, véleményével egyutt 2019. február 15.ig továbbítja a
helyi (inkormányzato1rért felelős minisáer (a továbbiakban: miniszter) reszére,

Ha a miniszter apályílat vizsgiílata során további tájékoztatást vagy dokumentumok'megkiildését
üartja szü}ségesnek, azt a miniszter felhÍVására a felhÍvástól számÍtott 5 napon belül a mirriszter

részére az Igazgatóság útjan történő benyrijtással teljesÍti'

9. Pílyízat elbírólása' döntés

A mipísáer! döntés határidejp: 2019. februít 28.

A pályázatokkal kapcsolatos döutések a www.kormany.hu honlapon is közzetételre kerü}nek.

Apátlyá;artidöntéssel szemben jogotvoslatnak helye nincs, és kifogás benyujtására sincs lehetőség.

lO.Döntésről vnló órtesítés

3



A minisáer dörrtécéÍől a nyertes P{lyízó (a tovább.íakban: Kedvezrrrényezett) elektronilars támogatói
okiratban értestil a dönlést követö 5 rmnkanapoa belülaz ebr42 rendszeren kerosztiil.

A trímogatásban nem részesült Pályáaó lwélben €rtesül apátyázat elutasítiísáról.

1 l'Támogntás folyócítísa

A mini$zter a támogatói okiratok 10. pont szoriíti elfogadását követö 5 munkanryon kliil
utáVányozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványoást követilen soron kívlll'
elöfinanszírozás kerotéberl egy összegben folyósí{a.

t l2.Támogatás felhasználrlsa

A tr{mogatás az ön*ornrríny.zati hivatalban foglalkoztarott köztisptvisolök 2019- évi januát-november
havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájrírulási adó kifrzetesére fordítható.

A támogatást a KedveméuyozfrttilüL9, december3Léig használbatja fel.

A fenti határidöt követöen felhasznált tr{mogatás összoge jogosulatlanul ígénybe vett támogatásnak

minösül. A jogosulatlanul felhasznált tárrrogatásrészt vissza kell" fizetni a kö4ponti költségvetésbe.

A támogatás feleü a Kedvomfuyezett re'ndelkezik, és felelös annak jogszerü felhasználásáért.

13.A tómogatás elszímolísa és ellenőrzése

A Kedvezményezett a tá*rogatás felbasználásáról elkültinltett, naprakész nyilvántartást vezet.

A Kedveanényezelt a támogatás felhasználáSárót trfugyév december 31-ei fordulónappal, az éves

költségvetési beszámoló kerstébenés rendje szerint számol el.

A támogatás felhasználását az éves költségvetési beszámoló lezárását követöen a Kincstár ellgnőrzí
saját, erro a trámogatásra kielakított ollenőtzési szempontok szerint.

A támogatís pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az ÁhJ', a, !rw. és a tárnogatói okirat
tartahnwza.

A pályózók, a pólyázati kiírassal es a t{7nosettis feilhasznőIásával kapcsolatos sza,lctnai kéidéseíkkel a
Betüglmtilsxérí.um önkormóiywtt Ggzdasúst FőosxáIyóhoz (titlurság: og@.bm.gov.hu. illetékes
munlatársaÍr Szedlák Ádrienn adrienn'szedlal@,bm.gov.hu. Gyurcsina Attila
aui I a. n&cs ina@ hm, q ov. hu.) fordulhatrnk.


