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A 2020-as költségvetési törvény szerinti hivatali 

finanszírozás

• Az Mötv. alapján a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett
települési önkormányzatok képviselő-testületei az
általános önkormányzati választások napját követő
hatvan napon belül állapodnak meg. A megállapodás
az általános önkormányzati választásokat követő év
január 1-jén lép hatályba.

• Ha a meghatározott határidőn belül nem kerül sor a
közös önkormányzati hivatal létrehozására vagy ahhoz
valamely település nem csatlakozik, akkor a
kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő
második hónap első napjával döntésével kijelöli a közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket.
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2020-as költségvetési törvény szerinti hivatali 
finanszírozás

• Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály, hogy
2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a 2019. évi
költségvetési törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal
működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek
támogatásban. 2020. március hónaptól a 2020-as költségvetési
törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves
támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.

• Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2019.
január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az
érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással
rendezik.

• A beszámítás/kiegészítés mértékét a nem székhely szerinti
önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös
hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához
viszonyított arányában, a székhely szerinti önkormányzat esetében a
megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó
részével csökkentett összege szerint kell figyelembe venni.
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A 2020-as költségvetési törvény szerinti főbb 
önkormányzati pályázatok 

• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (6 milliárd
forint) – Belterületi utak, járdák, hidak felújításával kapcsolatos pályázat
esetén emelkedtek a fajlagos támogatási összegek a 2019. évi támogatáshoz
képest

• Megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (300 millió
forint) – új pályázat

• A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása (5 milliárd forint)

• Önkormányzatok rendkívüli támogatása (8 milliárd forint)

• Vis maior támogatás (6,1 milliárd forint)

• Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (1,5 milliárd forint) –
Pénzügyminisztériumi pályázat

• Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása (40,0 milliárd forint) –
Miniszterelnökség
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Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása

• Fő célok:

• Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése
(bölcsőde, óvoda, egészségügyi alapellátást végző létesítmény,
közös önkormányzati hivatal székhelye) (2000,0 millió)

• Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (500,0 millió)

• Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (3500,0 millió)

• A 2020. évi költségvetési törvény a fenti célokra 6 milliárd forint
előirányzatot tartalmaz.

• A pályázati kiírás várhatóan a 2. negyedévben jelenik meg.

• A Megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása pályázat
várhatóan e pályázattal egyidejűleg fog kiírásra kerülni.
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Rendkívüli önkormányzati támogatás

• A 2020. évi költségvetési törvény 8 milliárd forint
előirányzatot tartalmaz.

• 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 10-éig együttesen döntenek.

• A pályázati kiírás várhatóan az 1. negyedévben kerül
kiírásra.
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Szociális célú tüzelőanyag támogatás 

• A 2020. évi költségvetési törvény 5 milliárd forint
előirányzatot tartalmaz.

• Az előirányzat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag – tűzifa
vagy barnakőszén – vásárlásának támogatására szolgál.

• A pályázati kiírás várhatóan a 2. negyedévben kerül
kiírásra.
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Vis maior támogatás

• A költségvetési törvény 6,1 milliárd forintot biztosít
a vis maior támogatásra.

• A beérkezett pályázatok feldolgozása folyamatos.

• A támogatás felhasználásával, annak határidejével
kapcsolatban alkalmazandó szabályokat a vis maior
támogatás felhasználásának részletes szabályairól
szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet rögzíti.

• Az önkormányzat a kár bekövetkezésétől számított 7
napon belül tehet bejelentést.
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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 és az önkormányzatok részére
(az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő
gazdasági társaság kérelmének, illetve a 100%-
nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaság kérelmének eljárásáról
külön Útmutató és Tájékoztató)
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Adósságot keletkeztető ügyletek

• 2020. január 1-jétől a kormányzati szektorba sorolt egyéb 
szervezetnek nem minősülő, 100%-nál kisebb önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaság és a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság 100%-nál 
kisebb tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot 
keletkeztető ügyletére a Kormány vagy az államháztartásért 
felelős miniszter hozzájárulása szükséges.

• Az engedélyezési eljárással kapcsolatos Útmutató és Tájékozató 
előkészítés alatt áll.

• A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének 
egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követően (2020. január 1.) a kormányhivatalok 
feladatai az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban 
megszűntek.
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Adósságot keletkeztető ügyletek

A kérelem benyújtási határideje változott:
• Tárgyév november 10. helyett tárgyév november 5.
• Rendkívüli esetben tárgyév november 30. helyett

november 15.

• A 2020-ban várható adósságot keletkeztető ügyleteiről
az önkormányzatok a költségvetési rendeletének,
határozatának elfogadását követően, de legkésőbb
2020. március 16-áig adatot szolgáltat a Kincstár
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi
szervének.

• Fontos kiemelni, hogy amennyiben az adósságot
keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárul,
azt adott tárgyévben meg kell kötni!
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


