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El Öl’ER,J ESZ[lS
a Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére

Tisztelt Kpvíselő=testüIet I
A Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013, évi költségvetésél: úgy fogadta el,
hogy számított az ország költségvetési törvényében meghatározott tartalékokból az adott évi
költségvetésének biztosítása érdekében még ki nem osztott forrásokra. Ezen előrelátás sikeresnek
bizonyult, mivel az eredeti költségvetésben meghatározoti hiányösszeget: az év közben pályázott pót
forrásokból el tudta apas7tani. Az ilyen címen kapott támogatások közül a legjelentősebb működési
támogatást A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (Vll.31.) BM endelet alapján
elért 34.319.000 forintos központi forrás, mellyel a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak és
azok járulékainak egy részét tudta kiváltani a város.
Most ismét egy lehetőség nyilott az önkormányzat előtt. Erre a megyei és önkormányzati tartalékból
nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (1.31.) BM
rendelet rendelkezései alapján tud Mezőberény Város Önkormányzata pályázni, mellyel az
önkormányzatunk ismételten lehetőséget kapott arra, hogy a 2014. évi központi forrásainak
mértékét növelje, csökkentve a saját hozzájárulásának mértékét. A pályázat jellegében hasonlít az
előző évi igénylés rendszeréhez. A Hivatali munkatársak jelenleg is dolgoznak a pályázati
dokumentáció összeállításán, melynek leadási határideje 2014. szeptember 30.
A pályázat benyújtásához elengedhetetlen a Képviselő-testület hozzájárulása, melyet határozat
formájában csatolni kell a pályázati dokumentációhoz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
Mezőberény, 2014. szeptember 22.

tiatározati javaslat

Mezőberény Város Önkonnányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt
vüli
be a megyei Önkormányzati tartalékból nyújtott támogalásokról és a rendkí
ható
Önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (1. 31.) BM rendelet alapján pályáz
forrásokra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Siklósi Istvánt a szükséges jognyilatkozatok
ket a
megtételére, a pályázati dokumentáció aláírására. Továbbá utasítja az érintett vezető
pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Feldös

Siklósi István Polgármester,

Határidő:

2014. szeptember 30.
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Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

