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Tisztelt Képviselő– testület!
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. A támogatás az
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet
elhárítására szolgál.
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága 2017. március 30-án levélben értesítette önkormányzatunkat,
hogy a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján új, egyedi jogcím került beépítésre a rendkívüli önkormányzati
támogatások igénylési lehetőségei közé.
Ezen új jogcímen az érintett önkormányzatok támogatást igényelhetnek az önkormányzati tűzoltóságok
működtetésére. A pályázat benyújtási határideje 2017. április 7.
A Belügyminisztérium által megküldött táblázatban be kellett mutatni a tűzoltóság 2017. évi várható kiadásait, a BM
támogatás és az önkormányzati kiegészítő támogatás összegeit. A kiadásokon belül tájékoztatást kellett nyújtani a
2017. évi minimálbér és garantált bérminimum változásból adódó többletköltség összegéről.
A pályázati igény keretében egyéb működési probléma jelzésére is volt lehetőség.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság kimutatása alapján a garantált bérminimum
változás járulékaival együtt 2.979.240 Ft többletköltséget jelentene a köztestületnél. A pályázat keretei között a
bérminimum változás hatásának finanszírozása mellett kérelmeztük az önkormányzatunk által biztosított kiegészítő
támogatás összegének biztosítását is rendkívüli támogatás formájában. Amennyiben az Állam az önkormányzati
kiegészítés összegére is támogatást nyújtana, úgy a felszabaduló önkormányzati bevételt egyéb kötelező
feladataink magasabb színvonalú ellátására, településfejlesztési célok megvalósítására fordíthatnánk.
Az Államkincstár 2017. április 6-án jelezte, hogy nem elegendő a kiküldött táblázat szerinti adatszolgáltatás, hanem
szöveges kérelmet, pályázati adatlapot és Képviselő-testületi határozatot is szükséges csatolni.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a pályázat benyújtását támogatni.
Döntési javaslat
"Pályázat benyújtásának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani „A települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására”. A támogatási cél a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság (5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.) 2017. évi működési kiadásainak
finanszírozására rendkívüli támogatás igénylése. A támogatási igény: 7.979.240 Ft (2.979.240 Ft a 2017. évi
minimálbér és garantált bérminimum emelkedés miatti többletköltség, 5.000.000 Ft Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által biztosított kiegészítő támogatás).
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

2

