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A Magyar Államkincstár a Belügyminisztérium kérésére tájékoztatta az
önkormányzatokat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.
évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja szerinti rendkívüli önkormányzati támogatási
pályázat benyújtásának lehetőségéről.
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok
ellátásához szükséges források biztosításáról és a feladatok meghatározásáról szóló
1498/2018. (X.12.) Kormány határozat alapján biztosított pályázatban csak a
hajléktalanokkal kapcsolatos nyitvatartási idő meghosszabbítása miatti kiadásokra
lehet pályázni.
A maximális támogatási igény 1.780 000,- Ft.
A pályázatokat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerbe, az
erre a célra kialakított pályázati felületre kell feltölteni és az elektronikus rögzítés
lezárását követő munkanapon papír alapon is be kell nyújtani.
A Magyar Államkincstár október 29-ei tájékoztatása alapján a pályázathoz a pályázat
benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot is csatolni kell.
A nyitvatartási idő meghosszabbítása az Ózd Város Önkormányzata által
finanszírozott Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Nappali Melegedőt
is érinti. Az intézményi egység szolgáltatásait eddig hétköznapokon 0800-1600-ig
lehetett igénybe venni. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon az intézmény zárva
tartott.
A módosítás értelmében a nappali melegedők a hét minden napján (hétfőtől
vasárnapig) napi 10 órában kötelesek nyitva tartani, reggel 8 órától este 18 óráig.
A nyitvatartási idő meghosszabbítása érinti az intézményben foglalkoztatott
munkavállalók munkarendjét, továbbá plusz 1 fő felvétele indokolt. Emelkednek
továbbá az üzemeltetési kiadások és egyéb eszközök beszerzése (mosógép,
centrifuga, plédek, párnák stb.) is szükséges.
A nyitvatartási rend változása miatt 2018. október 15-től felmerülő többletkiadásokra
rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázatunk – tekintettel a
november 7-ei határidőre – már lezárásra került az ebr42 rendszerben és papíralapon
is benyújtásra került a Kincstár B-A-Z Megyei Igazgatóságához.
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát az Igazgatóság
végzi, szükség esetén hiánypótlásra hívja fel az Önkormányzatot.
Mivel a pályázat lezárási határidejéig a képviselő-testületi határozat nem állt
rendelkezésünkre, ezért azt utólag - hiánypótlás keretében - kell megküldenünk.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatásra
vonatkozó pályázati felhívásban előírt képviselő-testületi határozat pótlása érdekében
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2018.(XI.15.) határozata
a települési önkormányzatok 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
melléklet I. 10. pontja alapján a feladatellátást veszélyeztető helyzet elhárítása
érdekében támogatási igény kerüljön benyújtásra a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó Pályázati Kiírásnak megfelelően
a hajléktalanokkal kapcsolatos nyitvatartási idő meghosszabbítása miatti
többletkiadások finanszírozására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény valamint a
támogatási igény benyújtásához szükséges dokumentumok és nyertes pályázat esetén
a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Pályázat benyújtásáért a Pénzügyi és Gazdasági Osztály
A szükséges dokumentumok aláírásáért Janiczak Dávid polgármester
Határidő: 2018. november 15.

