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Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban Kvtv.) 3. melléklet
1.6 pont és I. 9. pont szerinti

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli

támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)

összhangban
— az államháztartásról szóló 201 1 . évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.),
— a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
— az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.

évi CCXXII. törvény
— az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 45 1/201 6 (XII. 1 9.) Korm. rendelet

és
— az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 1 . (XII. 31.)

Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel.

A pályázat célja egyrészt a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei
önkormányzatok 2020. évi váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik
figyelembevételével, másrészt az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

A költségvetési törvény 3 . számú melléklete szerint rendelkezésre álló keretösszeg az 1.6. pont
alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásajogcímen a pályázati célra 300 millió
forint. Az 1.9. pont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím fedezetéül a
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költségvetési törvény 3. melléklet I. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 8.000 mi11ió forint
előirányzata szolgál, figyelemmel az I.9.b) alpont szerinti tartósan fizetésképtelen hclyzetben
került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes
kamattámogatására, és a pénzügyi gondnok díjára pont szerinti kifizetésekre.

A pályázat az év során bármikor, de legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig nyújtható be,
kivéve a rendkívüli, működőképességet veszélyeztető eseteket. A támogatásról a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb 2020.
december 1 0. napjáig együttesen hoz döntést. A támogatás folyósítása előfinaiiszírozás
keretében, egy összegben történik.
A támogatási kérelemhez csatolni szükséges a támogatási kérelem benyújtásáról szóló
képviselő-testületi határozatot. Mivel önkormányzatunk az elmúlt években eredményesen
pályázott az ilyen típusú pályázatokon, így 2020-ban a rendkívüli helyzetre való tekintettel
támogatási igényt kívánunk benyújtani a város működőképességének folyamatos biztosítása
érdekében.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be az

önkormányzatok rendkívüli támogatására, a működőképesség megőrzését

szolgáló, vissza nem térítendő kiegészítő támogatásra a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének I. pont 9.
alpontja alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges

intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. július 21. ‚ . . ‚

Kálmán Tibor
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