Előterjesztés
a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról
Tisztelt Polgármester Úr!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rend. szerinti különleges jogrend miatt az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése
értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) szerint Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 21. §-ában foglaltak
alapján, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében a képviselő-testület
elrendelte a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete
2.1.5. pontja, valamint a Belügyminisztérium pályázati kiírása alapján, az önkormányzatok részére
rendkívüli támogatás igényelhető.
Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének
megőrzésére, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában pályázható és felhasználása meghatározott
célhoz vagy feladathoz köthető.
A támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter állapítják meg.
Tisztelt Polgármester Úr!
Az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzete szükségessé teszi a rendkívüli önkormányzati
támogatás igénylését. A támogatási igényt 2021. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani a Magyar
Államkincstár felé. A támogatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik, melynek végső
határideje 2021. november 10. A pályázat benyújtásának feltétele egy olyan képviselő-testületi
határozat, melyben -jelen helyzetben- Polgármester Úr dönt a támogatási igény benyújtásáról.
Kérem a határozati javaslat szerinti döntést meghozni szíveskedjen.
Sátoraljaújhely, 2021. június 8.
Rácz-Tóth Nikoletta sk.
költségvetési és gazdálkodási osztályvezető

Határozati javaslat:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021.(…) határozata
a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó
igény benyújtásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a
Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hoztam:
1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. pontja alapján pályázatot nyújt be rendkívüli
önkormányzati támogatás elnyerése érdekében.
2. Felkérem a jegyzőt, hogy tegyen intézkedést a pályázati anyag elkészítésére, benyújtására, a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére a polgármester és a jegyző jogosult.
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