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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
mellékletének I. 10. pontja szerint az önkormányzatok kivételes esetben pályázat útján
támogatást igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter együttesen dönt.
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet
-

vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a folyósítást követő
3. hónap utolsó napja,

-

visszatérítendő támogatás, amelynek visszafizetési határideje a miniszterek döntése
szerinti határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő december 31.

Önkormányzatunk megfelel a pályázati feltételeknek. A 2019. évi költségvetés
forráshiányának kezelésére létfontosságú a pályázat benyújtása.
A pályázat segítségével biztosítani tudjuk az önkormányzat likviditását, működőképességét
akadálytalanul meg tudjuk őrizni, és megelőzzük a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet
kialakulását.
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Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló, rendkívüli támogatás 2019. évi pályázati
feltételeit és az önkormányzat lehetőségeit.
1.

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I. 10. pontja alapján
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására,
az önkormányzat feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében, és az
önkormányzat működőképességének megőrzése céljából.
2. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a jegyzőt, hogy a pályázat kiírását
követően Pásztó város 2019. évi települési önkormányzatok rendkívüli támogatása
pályázatát soron kívül nyújtsa be.

Határidő: 2019. március 31.
Felelős: szöveg szerint

Pásztó, 2019. február 20.

Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

