MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE
Előkészítésben közreműködött:
Gazdálkodási és Adóügyi Osztály
Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság

E L ŐT E R J E S Z T É S
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2020. szeptember 30-i ülésére
Rendkívüli támogatás 2020. évi igénylésének benyújtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdetett Magyarország 2020 évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.6. pontja és az I. 9. pontja szerinti a
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására .
A települési önkormányzatokra az alábbi jogcímek vonatkoznak:
-

Az
önkormányzatok
rendkívüli
támogatása,
a
települési
önkormányzatok
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet
elhárítására szolgál.

Önkormányzatunk likviditásának megőrzése érdekében a felmerült működési hiány erejéig
pályázatot kívánunk benyújtani a kötelező feladatok ellátására, a további biztonságos működés
érdekében.
A pályázat benyújtása az Ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra
kialakított pályázati felületen történik.
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje az 1. pontban szereplő jogcímekre folyamatos, de
legkésőbb 2020. szeptember 30.
A támogatás igényhez csatolni kell a pályázat benyújtásáról szóló képviselő- testületi határozatot.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Mezőtúr, 2020. szeptember 16.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
…../2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata
Rendkívüli támogatás 2020. évi igénylésének benyújtásáról
Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló
2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 6. pont és a I. 9. pontjára-az alábbi határozatot hozza:
1. Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
melléklet I. 6. pont és a I. 9. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Herczeg Zsolt polgármestert, hogy a támogatási igényt a
Magyar Államkincstár Jász- Nagykun-Szolnok megyei Területi Igazgatóságán keresztül
nyújtsa be.
Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
Határidő: 2020. szeptember 30.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Gazdálkodási és Adóügyi Osztály
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
Szűcs Dániel alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

Mezőtúr, 2020. szeptember 30.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

