
3. melléklet a 2016. évi … törvényhez 

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

I. Működési célú támogatások 

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 

 Előirányzat:   4 500,0 millió forint 

Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az 
önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és 
szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú 
ivóvíz ráfordításai magasak. 

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás elosztása a 
pályázók között a tárgyévet megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az 
ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai 
figyelembevételével történik. A támogatás településenkénti összegének megállapítása során 
figyelembe kell venni az adott település lakosainak szociális helyzetét is. 

Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 
módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők 
részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis 
szállítással biztosítani. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, 
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 
 

2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 

Előirányzat:              100,0 millió forint 

Az előirányzat azon helyi önkormányzat támogatására szolgál, amely a kéményseprő-ipari 
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: kéményseprő-ipari törvény) 
10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást 
biztosítja. A támogatást a helyi önkormányzat pályázati úton igényelheti a közszolgáltatás 2015. 
július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjának megtérítésére. Az igényelhető összeget a 
közszolgáltatási díjból befolyó bevétel csökkenti.  

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő 
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyévi 
térítésmentes ellátásához szükséges becsült adat alapján egy összegben történik, felhasználásának 
határideje tárgyév december 31-e. 
 

 

3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 



Előirányzat:              1 770,0 millió forint 

Az előirányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális feladatainak, elsősorban a 
Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok működésének 
támogatására szolgál. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a kultúráért felelős 
miniszter – mint támogató – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattal a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést. A támogatás 
teljes összegének folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül történik, felhasználási 
határideje tárgyév december 31-e. 

4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 

 Előirányzat:   15 000,0 millió forint 

Az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) 
bekezdés c) pontja szerinti, a Budapest Főváros Önkormányzata által kötelezően ellátandó 
feladatok támogatására szolgál. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés 2017. évi 
működésének támogatására fordítható. 

A támogatás nem haladhatja meg az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 
alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő 
veszteséget. 

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása részletekben, időarányosan történik, 
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 

A közlekedésért felelős miniszter – mint támogató – a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Budapest Főváros 
Önkormányzatával a támogatás felhasználásának szabályairól támogatási szerződést kötnek. 

5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 

 Előirányzat:   2 050,0 millió forint 

Az előirányzatból támogatást - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - az a települési 
önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú 
közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi 
közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval 
jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység gyakorlásának 
jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés). 

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás 
igénylésénél a települési önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához és 
fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően szolgáltatónként 
milyen összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati 
saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg. 

A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített - környezetvédelmi 
szempontból súlyozott - személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül 
elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, és a településkategóriák 
tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. 



A támogatás elosztása és a döntési javaslat előkészítése során figyelembe veendő 
környezetvédelmi súlyszámok a következők:  

 Dízel autóbusz  Gázüzemű autóbusz 
(LPG és CNG) 

 Trolibusz 
 Elektromos és dízel- 
elektromos hajtású 
autóbusz, villamos 

 1,00  1,75  1,75  2,90 

A támogatás a települési önkormányzatnak az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK 
rendelete alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő - 
tárgyévet megelőző évi - vesztesége erejéig igényelhető, és annak pótlására használható fel. A 
települési önkormányzat a kapott támogatást a tárgyévet megelőző évben a területén működő, 
pályázatában szereplő szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább. 

A támogatásról a közlekedésért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás 
folyósítása részletekben, időarányosan történik, felhasználásának határideje tárgyév december 
31-e. 

6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 

 Előirányzat:   550,0 millió forint 

a) Önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása 

 Előirányzat:   500,0 millió forint 

Az előirányzat a települési önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátása 
feltételeinek javítását szolgálja. A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton 
igényelhetik. 

A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók 
személyi juttatásaira, továbbképzésére, az önkormányzat által alkalmazott könyvelő 
programokra, az adatszolgáltatásokhoz kötődő eszközbeszerzésre fordítható. 

A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás 
folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje 
tárgyév december 31-e. 

b) Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 

 Előirányzat:   50,0 millió forint 

A központi költségvetés - az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 
érdekében - támogatást biztosít az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen időben, és 
kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára. 

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. 
A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók 

egyszeri elismerésére fordítható. 
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás 

folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje 
tárgyév december 31-e. 



7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 

 Előirányzat:   300,0 millió forint 

Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2017. évi váratlan kiadásai támogatására a 
bevételeik figyelembevételével. 

A támogatást a megyei önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. 
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 

miniszter együttesen, legkésőbb 2017. november 30-áig dönt. 
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet 
a) vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a tárgyévet követő év 

november 30-a, kivéve, ha a támogatói okirat más határidőt állapít meg, 
b) visszatérítendő támogatás, melynek visszafizetési határideje a támogatói okiratban szereplő 

határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a. 
 

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt 
közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 

Előirányzat:              280,0 millió forint 

Az előirányzat szolgál a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján a 
közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem 
fedezhető, indokolt többletköltségei megtérítésére az ellátásért felelős települési 
önkormányzatokon keresztül. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) javaslatát követően dönt.  

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyösszegben, előfinanszírozás keretében a 
közérdekű közszolgáltató kijelölése megszűnéséig vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján 
történő közszolgáltatás megkezdéséig történik, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
döntését követő 15 napon belül. A folyósítás feltétele, hogy az ellátásért felelős önkormányzat az 
előző évre vonatkozó elszámolást az éves költségvetési beszámolójában teljesítse, amennyiben ez 
nem történt meg a miniszteri döntést megelőzően, akkor az elszámolást követő 15 napon belül 
kerülhet sor a folyósításra. A támogatás felhasználásának határideje a tárgyév december 31-e.  

Amennyiben a közérdekű szolgáltatót annak 2016. évi beszámolójának ellenőrzését követően a 
MEKH tájékoztatása alapján többlettámogatás illeti meg, a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter dönt az elfogadottan elszámolt többletköltségről, és gondoskodik az előfinanszírozással 
nem fedezett résznek az ellátásért felelős települési önkormányzatokon keresztül támogatásként 
történő biztosításáról. 
 
 
 
 

II. Felhalmozási célú támogatások 



1. Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai 
karbantartásának támogatása 

 Előirányzat:   500,0 millió forint 

Az előirányzat Budapest Főváros Önkormányzata területén lévő egy és két számjegyű országos 
főközlekedési utak karbantartásának támogatására szolgál. A vissza nem térítendő támogatás 
50%-ának a folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül történik. A további részlet 2017. 
évi - szerződés szerinti - folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az 
előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2017. november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje - ideértve a 2017. november 15-éig el nem számolt 
előleget is - 2018. december 31. 
A nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős 
miniszter - mint támogató - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével a 
támogatás részletszabályairól Budapest Főváros Önkormányzatával támogatási szerződést köt. 

2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 

 Előirányzat:   300,0 millió forint 

A támogatást a települési önkormányzatok a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, 
kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására, felújítására 
és fejlesztésére, valamint kivételes esetben új eszköz beszerzésére pályázati úton igényelhetik. 
Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén lehetőség van a működtetés 
támogatására is. A működtetésre szolgáló támogatás felhasználásának határideje a tárgyév 
december 31-e, a fenntartásra, felújításra, fejlesztésre és beszerzésre szolgáló támogatás 
felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e. 

A kompközlekedés működtetéséhez Mohács Város Önkormányzatát legalább 30,0 millió 
forint, Dunafalva Község Önkormányzatát legalább 12,0 millió forint illeti meg az 
előirányzatból. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter dönt. A 
vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 

3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

 Előirányzat:   5 000,0 millió forint 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

 Előirányzat:   2 000,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az 
önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető 
maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 



 Előirányzat:   500,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a 
tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új 
sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 Előirányzat:   2 500,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet - Budapest 
Főváros Önkormányzata kivételével - a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda 
felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke: 

− fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 50,0 millió forint, 
− megyei jogú városok esetében 40,0 millió forint, 
− 10 000 fő lakosságszám feletti városok esetében 30,0 millió forint, 
− 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15,0 millió forint. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 

Az a)-c) alpontokra vonatkozó közös szabályok: 

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be 
pályázatot. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra 
uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a 
beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve az a)-b) alpontok 
esetében, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból 
származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. 
Az elidegenítés egyedi kérelem alapján az a)-b) alpontok esetén a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter engedélyével történhet. 

Az a)-c) alpontok szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás 
keretében, egy összegben történik. 

4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 

 Előirányzat:   2 500,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet új 
önkormányzati óvoda létrehozására, az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési 
önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, óvodai feladatellátást szolgáló intézmény 
férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására. Nem igényelhet 
támogatást az az önkormányzat, mely a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény) és a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 2016. évi költségvetési 
törvény) azonos célú támogatási jogcíméből, vagy a 2014-2020. évek közötti uniós programozási 
időszakban azonos célra rendelkezésre álló európai uniós támogatásban részesült. 



A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az 
eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást is) 
fenntartásban kell működtetni.  

A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 

történik. 

5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 

 Előirányzat:   806,0 millió forint 

a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

 Előirányzat:   300,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa 
fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A támogatást az 
önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kell megállapítani. Ha 
a települési önkormányzat a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti, akkor 
ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. A különbözet 
jogosulatlan igénybevételnek minősül. 

A támogatás 
aa) 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal 

kötött közművelődési megállapodás alapján működő, az ab) alpont hatálya alá nem tartozó 
intézmény vagy közösségi színtér után, 

ab) 40%-át a települési önkormányzat által 2016. január 1-jét követően alapított közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér után 
a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani. 

Ha igény hiányában az ab) alpont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az aa) alpont 
szerinti célra kell felhasználni. 

A vállalt önrészt 
− a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 

átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
kormányrendeletben meghatározott települések esetében, valamint 

− a települési önkormányzat által 2016. január 1-jét követően alapított közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér esetében 
háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes 
fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell figyelembe venni. 

Az arányossági számításnál az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem 
haladhatja meg a pályázatot benyújtó valamennyi önkormányzat által 2017. évben vállalt 
önrészek összesített összegének 1,5%-át. 

Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a vállalt önrész szerinti 
támogatás számított összege nem éri el a 100 000 forintot. 

A támogatás szempontjából kizárólag a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése”, a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a 



„Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek” és a „Közművelődés - 
kulturális alapú gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 

b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 

 Előirányzat:   136,0 millió forint 

Az előirányzatból a járásszékhely települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata 
és a fővárosi kerületi önkormányzatok pályázati úton támogatást igényelhetnek az általuk 
fenntartott múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatására. 

c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 

 Előirányzat:   370,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa 
fenntartott vagy támogatott muzeális intézmény szakmai fejlesztéséhez. 

A b)-c) pontok szerinti támogatásokról a kultúráért felelős miniszter dönt. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 

történik, felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e. 

A b)-c) pontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi 
tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi 
kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

6. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása 

Előirányzat:      300,0 millió forint 

A központi költségvetés az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek 
tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján támogatásra 
jogosult magánszemély részére biztosít támogatást a települési önkormányzatokon keresztül. 

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezésének sorrendjében, egy összegben történik. 

7. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 

 Előirányzat:   1 000,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa 
fenntartott és működtetett, az óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló 

− új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására, 
− az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, 

fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére. 



Az igényelhető maximális támogatás mértéke 40,0 millió forint, azzal, hogy az egy óvodás 
ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot. 

A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az 
eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást is) 
fenntartásban kell működtetni. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, mely a 2015. és 
2016. évi költségvetési törvény azonos célú támogatási jogcíméből, vagy a 2014-2020. évek 
közötti uniós programozási időszakban azonos célra rendelkezésre álló európai uniós 
támogatásban részesült. 

A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás 
folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 

 
8. Pannon Park beruházási projekt támogatása  

Előirányzat:              10 597,0 millió forint 

Az előirányzat szolgál a Pannon Park beruházási projekt 2017. évi munkálatainak 
megvalósítására.  A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a kultúráért felelős 
miniszter – mint támogató – Budapest Főváros Önkormányzatával a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést. A támogatási szerződés csak abban 
az esetben köthető meg, ha Budapest Főváros Önkormányzata a 2016. évi költségvetési törvény 
3. melléklet IV. pontjában szereplő költségvetési támogatást – ideértve a IV. 4. pont alapján 
2017-ben lehívott összeget is – teljes egészében felhasználta, és azzal legkésőbb 2017. november 
15-éig elszámolt. Ebben az esetben  

- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon 
belül történik és 

- a további részletek 2017. évi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2017. november 15-
éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje - ideértve a 2017. november 15-éig el nem számolt 
előleget is - 2018. december 31. 

 
9. Hermina garázs beruházás támogatása  

Előirányzat:              3 200,0 millió forint 

Az előirányzat szolgál a Hermina garázs beruházás 2017. évi munkálatainak megvalósítására.  
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a kultúráért felelős miniszter – mint 
támogató – Budapest Főváros Önkormányzatával a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel 
egyetértésben köt támogatási szerződést oly módon, hogy 

- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon 
belül történik és 

- a további részletek 2017. évi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2017. november 15-
éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje - ideértve a 2017. november 15-éig el nem számolt 
előleget is - 2018. december 31. 
10. Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek 
átvállalásának támogatása 



 

Előirányzat:              723,0 millió forint 

 
Az előirányzat szolgál a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatására a 

Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával 
összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról szóló 1056/2014. (II. 11.) Korm. határozat 5. 
pontja alapján a Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-
részletek átvállalásához. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter köt támogatási szerződést Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával. A támogatás teljes összegének folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon 
belül történik, felhasználási határideje 2017. december 31. 

 
11. Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 

Előirányzat:              620,0 millió forint 

Az előirányzat szolgál a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal 
összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 8. pontja alapján a Normafa 
Park kiemelt beruházás 2017. évi munkálatainak megvalósítására. 

A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter köt támogatási szerződést Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzatával oly módon, hogy 

- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon 
belül történik és 

- a további részletek 2017. évi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2017. november 15-
éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje - ideértve a 2017. november 15-éig el nem számolt 
előleget is - 2018. december 31. 

 

III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 

 Előirányzat:   25 000,0 millió forint 

1. 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 2017. 
december 10-éig együttesen dönt. 

A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet 
a) vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a folyósítást követő 

harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelynek célja és nagyságrendje 
megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási döntést követően a 
támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést kössön a 
kedvezményezettel, 



b) visszatérítendő támogatás, melynek visszafizetési határideje a miniszterek döntése szerinti 
határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a, 

c) vissza nem térítendő támogatás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 45. §-a szerinti kifizetésekhez, melynek felhasználási 
határideje 2017. december 31. 

2. Az előirányzat szolgál a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, és a pénzügyi gondnok 
díjára. 

a) Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az 
egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául 
szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a 
kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára 
vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. Forinttól eltérő devizanemű hitel 
csak akkor részesül kamattámogatásban, ha a hitelszerződést 2017. január 1-jét megelőzően 
kötötték meg. A kamattámogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzat megállapodásban rögzíti. 

b) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnok 
díjához költségvetési támogatás vehető igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege – az 
általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint lehet. 

A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre 
emelkedését követően – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik. 

 

IV. Önkormányzati elszámolások 

 Előirányzat:   13 160,5 millió forint 

1. Az önkormányzati elszámolások előirányzatát növeli 
a) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által 

költségvetési évben visszafizetett támogatások összege, 
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi 

önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben visszafizetett 
összege, 

c) a helyi önkormányzatok által költségvetési évben megfizetett ügyleti és késedelmi kamat 
összege, 

d) a települési önkormányzatok által igényelt támogatások - a nem helyi önkormányzat részére 
történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - lemondott 
előirányzatának összege, 

e) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt, 
f) a helyi önkormányzatok által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 83. § (6a) bekezdésében felsorolt kötelezettségek költségvetési év december 
5-éig történő elmulasztása miatt a költségvetési évben felfüggesztett támogatások összege, 

g) az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
együttes intézkedése esetén a 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet V. Önkormányzati 
elszámolások  jogcímének 2016. december 31-ei pozitív egyenlegének összege. 



2. Az önkormányzati elszámolások előirányzatát csökkenti a települési önkormányzatok által 
igényelt támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott 
időpontokban és esetekben - a nem települési önkormányzattól történő feladatátvétellel 
összefüggő előirányzat-növelés kivételével - pótigényelt előirányzatának az összege. 

3. Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére a következő kifizetések teljesíthetők 
a) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok 

részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege, 
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi 

önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege, 
c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi 

önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege, 
d) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet 

megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a 
költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások összege, 

e) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az 
előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások,  

f) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi 
CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések. 

4. Az előirányzat szolgál a 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet IV. pontjában szereplő 
azon költségvetési támogatások le nem hívott részének forrásául, amelyek esetében 2016. évben 
csak az előleg kifizetése történt meg. A 2016-ban le nem hívott, de 2017-ben esedékessé váló 
támogatások vonatkozásában a támogató jogosult a 2015. évi támogatási szerződés, illetve 
kiadott támogatói okirat módosítására. E támogatások 2017. évi folyósítására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat a 2016. évben kapott támogatással (előleggel) 
legkésőbb 2017. november 15-éig elszámol. A támogatás felhasználási határideje 2018. december 
31. 

5. Az előirányzat szolgál arra, hogy a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési 
hozzájárulás megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 
262/2004. (IX. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: közműfejlesztési kormányrendelet) 
meghatározott hányada támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosításra 
kerüljön.  

A támogatást a helyi önkormányzat jegyzője kérelem útján igényli a magánszemély 
jogosultaktól beérkezett, a közműfejlesztési kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelelő 
igények közműfajtánként és igénylők számának megjelölésével történő összesítésével minden 
negyedévet követő hónap 20-áig a Magyar Államkincstár illetékes területi szervén (a 
továbbiakban: Igazgatóság) keresztül. 

Az Igazgatóság a beérkezéstől számított húsz napon belül továbbítja az összesített kérelmeket a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása 
előfinanszírozás keretében, egy összegben a kérelmek beérkezését követő hónapban történik. 

6. Az előirányzat szolgál  
a) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. 

aa) 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy 
részére járó lakásfenntartási támogatásra, 



ab) 55/A. § alapján járó - adósságcsökkentési támogatásra  
kifizetett összegek 90%-ának, 
b) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve 

társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) 
Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, továbbá 

c) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és 
szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés 
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt 
állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 
21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett 
összegek 100%-a  

igénylésének fedezetéül. 
Az e pont szerint biztosított támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható. 
A támogatás szempontjából kizárólag az egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli juttatásai” 

megfelelő rovatain elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 
Az előirányzat 1-6. pontok szerinti célokra fel nem használt összegének felhasználására, 
átcsoportosítására kizárólag az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kerülhet sor. 

V. Vis maior támogatás 

 Előirányzat:   7 700,0 millió forint 

A támogatás szolgál a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi önkormányzatok 
egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások 
részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy az 
állam tulajdonában és a helyi önkormányzat vagyonkezelésében lévő, kötelező feladatellátást 
szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi 
szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatásának forrásául. A támogatás 
felhasználásával, annak határidejével kapcsolatban alkalmazandó szabályokat a Rendelet rögzíti. 

VI. Kiegészítő szabályok 

1. A pályázatot 
a) az I.1. pont szerinti jogcím esetében a vízgazdálkodásért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével, 

b) az I.2. pont szerinti jogcím esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, 

c) az I.5. és II.2. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, 

d) az I.6. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter, 
e) az I.7., II.3. és III. pontok szerinti jogcímek esetében a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, 
f) a II.4. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter egyetértésével, 



g) a II.5. pont szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, 

h) a II.7. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével 
írja ki. 

2. Az Áht. szerinti támogató 
a) az I.4., I.5. és II.2. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter, 
b) az I.6., II.4. és a II.7. pontok szerinti jogcímek esetében az államháztartásért felelős 

miniszter, 
c) az I.3., II.5., II.8 és II.9. pontok szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős miniszter, 
d) a II.1. pont szerinti jogcím esetében a nem európai uniós fejlesztési források 

felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter. 

3. Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
szabályait. 

4. Ahol e melléklet a támogatás felhasználási határidejét nem rögzíti, ott az Áht. szerinti 
szabályozás alkalmazandó. 

 


