
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 09. 16.

Javaslat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési önkormányzatok
részére meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat benyújtására 142.693.478 Ft

összegben

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, főosztályvezető
Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021. 09. 15.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021. 09. 15.

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az állam
által a települési  önkormányzatok részére meghirdetett rendkívüli  támogatás igényléséhez
pályázat benyújtása.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Gazdasági Főosztály
Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Iktatószám: 34965 - 1 / 2021.

Ügyintéző neve: Szántó Adrienn Ügyintéző telefonszáma: 25/544-
352

Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2021.09.01. Ellenőrzés dátuma: 2021.09.02.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések:

Javaslat 

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési önkormányzatok részére
meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat benyújtására 142.693.478 Ft összegben

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a belügyminiszter és a pénzügyminiszter
által  az  önkormányzatok  részére  meghirdetett  rendkívüli  támogatás  nyújtása  címen
pályázatot kíván benyújtani 142.693.478 Ft összeg mértékéig.

A  támogatás  a  Magyarország  2021.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2020.  évi  XC.
törvény  3.  melléklete  2.1.5.  Önkormányzatok  rendkívüli  támogatása  jogcímen  közzétett
pályázati kiírás alapján igényelhető.

Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot. A határidő alapesetben
2021. szeptember 30. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2021. november
10-ig is benyújtható.

A  támogatásra  a  települési  önkormányzatok  pályázhatnak,  vissza  nem  térítendő  és
visszatérítendő költségvetési  támogatás  formájában.  Felhasználása  meghatározott  célhoz
vagy  feladathoz  köthető.  A  támogatás  az  önkormányzatok  működőképességének
megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  határozati  javaslat  1.  számú
mellékletében  felsorolt,  meghatározott  célokhoz,  feladatokhoz  (üzemeltetés,  zöldterület
fenntartási munkálatok) kívánja igénybe venni a támogatást.

A dokumentumok beküldése elektronikusan történik, a kiírásban meghatározott határidőig.
Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumokat a pályázati
kiírás tartalmazza. Tartalmaznia kell többek között a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-
testületi határozatot.

A miniszterek a támogatási kérelemről legkésőbb 2021. december 10-éig dönthetnek.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja.

Jelen előterjesztést  véleményezte  a pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság,
valamint  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság.  A bizottságok véleményét  a bizottsági
elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé. 



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlése  

…../2021. (IX.16.) határozata

a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az önkormányzatok részére
meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat benyújtásáról 142.693.478 Ft

összegben

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  pályázatot  nyújt  be  a
belügyminiszter  és  a  pénzügyminiszter  által  a  települési  önkormányzatok  részére
meghirdetett  rendkívül  támogatás  igényléséhez  142.693.478 Ft  összegben  a
határozat melléklete szerinti önkormányzati feladatokhoz.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
a pályázat benyújtására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a pályázat benyújtásáért:
                     a polgármester

-  a  határozat  végrehajtásában  való  közreműködésért,  az  elektronikus
dokumentumok előkészítésében:

                     a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a pályázat benyújtására: 2021. szeptember 30.

    Dunaújváros, 2021. szeptember ….

Pintér Tamás 
polgármester
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