




E L Ő T E R J E S Z T É S


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június 11-i rendkívüli ülésére




Tárgy: Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
             
Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pénzügyi Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: -


Láttam:





Sümegi Attila

jegyző


Tisztelt Képviselő-testület!

2019. április 30-i ülésünkön tárgyaltuk első ízben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.10. pontja alapján a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételének szándékáról. Akkor pályázatunk fő iránya a közös feladatellátásból eredő fizetési kötelezettségek pályázati forrásból való teljesítése volt. Az igényelt támogatás összege meghaladta az 5.400 ezer forintot. 
A Képviselő-testület a 36/2019.(IV.30.) határozat formájában meghozta döntését a pályázat benyújtásáról. 
Fentiek értelmében megkezdtük a pályázati dokumentáció összeállítását, amikor is szembesültünk vele, hogy a pályázati feltételek – Önkormányzatunkat kedvezőtlenül érintően – megváltoztak. A közös feladatellátásból eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez nem igényelhető támogatás, csupán a szállítói tartozásállomány megfinanszírozásához. A szállítói kötelezettségek esetében kizárólag a működési célú, és kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó tartozások preferáltak.
2019. június 7. napján a lejárt szállítói tartozásunk összege 1.108.866 forint.
A pályázatot folyamatosan, de legkésőbb 2019. szeptember 30. napig lehet legfeljebb 2 alkalommal benyújtani. Annak érdekében, hogy a megfelelő tartalmú pályázat mihamarább benyújtásra kerülhessen szükséges az előterjesztés megtárgyalása és a döntés meghozatala.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat elfogadására.
Borzavár, 2019. június 7.

Dócziné Belecz Ágnes
polgármester


Határozati javaslat


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019.(…) határozata


1./ Borzvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerinti „az önkormányzatok rendkívüli támogatása” keretében az Önkormányzat 2019. június 12. napján fennálló lejárt tartozás állományának összegében.
2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1./ pontban nevesített lejárt tartozás állományának teljesítését önerőből nem tudja finanszírozni.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős:	 Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1/-2./ pontok esetében: azonnal
		3./ pont esetében: 2019. június 13.

