Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésére
Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet I.7. és III.1.
pontja szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ennek keretében
a rendkívüli szociális támogatásra.
A „Pályázati kiírás” tartalmazza a rendkívüli támogatás igénylésének feltételeit, döntési
rendszerét, felhasználásának és elszámolásának szabályait.
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
Az igénylést az év során bármikor, de legkésőbb 2017. szeptember 30-áig lehet
benyújtani. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot.
Önkormányzatunk az idei évben egy alkalommal már élt a rendkívüli támogatás
igénylésének lehetőségével. 2017. április 5-én benyújtott kérelmünkben az igényelt
támogatás célja az önkormányzati tűzoltóság fenntartásából adódó anyagi terhek
csökkentése volt. A kérelem elbírálás alatt áll.
Indokolt, hogy önkormányzatunk használja ki a kérelem benyújtására rendelkezésre álló
második lehetőséget is, különös tekintettel a költségvetés jelenleg is fennálló
forráshiányára, melyet tovább növelt a 2016. évi állami támogatások elszámolásából
adódó visszafizetési kötelezettség.
A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat a pályázat kötelező
dokumentuma. A Képviselő-testület e tárgykörben meghozott 44/2017.(III.23.) Kt.
számú határozata az április 5-én benyújtott kérelemhez felhasználásra került, ezért a
második kérelem benyújtásához újabb képviselő-testületi határozat szükséges.
A Szakbizottságok a rendkívüli támogatás igénylésére vonatkozó idei második pályázat
benyújtását támogatólag terjesztik a Képviselő-testület elé.
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szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatásra.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
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