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Sorszám:
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága a BÉK-ÁHU38 1-19/2019 iktatószámú. 201 7. március
29. napján kelt tájékoztatásában jelezte, hagy a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján, új, egyedi jogcim
került beprogramozásra a rendkívüli önkormányzati támogatás keretében. az önkormányzati tűzoltósággal
kapcsolatban. A pályázat benyújtásának határideje 2017. április 07. napja volt.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017
(1.30.) rendeletében az Önkormányzati Tűzoltóság működésének támogatására 3.000.000.- Ft összegű
működési támogatást hagyott jóvá.

A Tűzoltóság könyvelője elkészítette a Tűzoltóság 2017. évi tervezett bevételeit, kiadásait tartalmazó
táblázatot. A 2017. évi minimálbér, garantált bérminimum miatti személyi juttatások (beleértve a
munkáltatót terhelő járulékokat is) többletkiadása: 4.216.320,- Ft, melyet sem állami forrásból, sem saját
bevételből nem tudja fedezni.

Az önkormányzati és létesitményi tűzoltóságokra, vaiamint a hivatásos tűzoltóság. önkormányzati tűzoltóság és
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájáwlásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.)
Korm. rendelet 32. - a rögzíti az önkormányzati tűzoltóság megléte esetén a székehely, illetve a vonulási
területet érintő települési önkormányzatok feladatát, mely szerint 32. (2) “A székhely szerinti települési
önkormányzat, valamint ci: önkormányzati tűzoltóság által védett települések önkormányzatai éves
hozz4járzdásának mértékét legalább oly módon szükséges megállapítani, hogy a központi költségvetési
hozz4jándással együttesen fedezete! biztosítsanak az önkormányzati tűzoltóság éves fejlesztési, fenntartási
és működési kiadásaira.’

A jogszabályban meghatározott feltételek biztosítására Békés Város Önkormányzata részére 6.000.000,- Ft
összegben, rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére nyújtottuk be pályázatot. A benyújtást
megelőző napon a Magyar Atlamkinestár Békés Megyei Igazgatósága jelezte, hogy a pályázati kiírás
értelmében a pályázat benyújtásáról szóló Képviselő-testületi határozat kötelezően csatolandó melléklet.

Az Áht. 50. (1) Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki
ci,,) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt

közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
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c,) átlátható szervezetnek ‚ninősüL
(2) Ha a költségvetési támogatás magyarországi beruházások ösztönzéséhez kapcsolódóan közvetlenül

nyz/tott fejlesztési célú költségvetési támogatásként kerül biztositásra, az (1) bekezdés q) pontjában
meghatározottfeltételről a Kormány egyedi határozatban dönt.

(4,) A támogatási igény benyz/tásának feltételéül előírható, hogy a támogatási igény benyzjtójának ne
legyen esedékessé vált és még meg nem jizetett adótartozása - ide nem ért

ve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -‚ valamint járulék-, illeték- vagy
vámartozása (‘a továbbiakban együtt: köztartozás,).

(5,) Jogszabály, pályázati kiírás az fl-4,) bekezdésben meghatározottakon kívül további kizáró okokat is
inegállapíthat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati
javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:
1) Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy benyújtja

pályázatát a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet III/l. pontja szerinti települési támogatása kerete terhére, az önkormányzati
tűzoltóság támogatására.

2) Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az Aht. 50. *-ában
foglaltaknak megfelel.

3) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. április 20.

Iz’dbor
qőJ*%c WJJLX p1gármester
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