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 Ikt.sz: LMKOH/2606/2/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III.1. pont szerinti a 
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra). 
 A pályázati kiírás 2017. március 31-én módosult, azaz a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása célterület kibővült az „Önkormányzati tűzoltóságok 
támogatása” elnevezésű jogcímmel, amely jogcímre 2017. április 07-ig lehet pályázni az arra 
jogosult önkormányzatoknak. 
 A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása célterületen 
11.000 millió forint előirányzat van elkülönítve, amely célterület az önkormányzati 
tűzoltóságok támogatásán kívül a települési önkormányzatok működőképességének 
megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet ellátására szolgál. A 
támogatások a célterületen vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás 
formájában pályázhatók, illetve nyújthatók és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy 
feladathoz köthető. Az önkormányzati tűzoltóságok támogatása jogcímre vissza nem térítendő 
támogatásként lehet pályázni. 
 A Magyar Államkincstár a szűkös beadási határidőre való tekintettel jelezte 
önkormányzatunk részére, hogy a 2012. április 26-án kelt ötoldalú - Lajosmizse 
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (továbbiakban: Tűzoltóság), és Lajosmizse, Felsőlajos 
Táborfalva, Ladánybene települések önkormányzatai - finanszírozási megállapodás alapján a 
Tűzoltóság székhelye szerinti önkormányzatként Lajosmizse Város Önkormányzata jogosult a 
pályázatot benyújtani a négy önkormányzat által a Tűzoltóság részére 2017. évben nyújtott 
önkormányzati támogatás visszafinanszírozására. A négy érintett önkormányzat 2017. évben 
18.100.000.- forint támogatásban részesítette a Tűzoltóságot. 
 Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évben 13.200.000.- forinttal, Felsőlajos 
Község Önkormányzata 1 millió forinttal, Táborfalva Község Önkormányzata 2.600.000 
forinttal, és Ladánybene Község Önkormányzata 1.300.000.- forinttal támogatta a 
Tűzoltóságot. 
 Fenti pályázati kiírás benyújtásával lehetőség nyílna az önkormányzatoknak a 
Tűzoltóság részére 2017. évben nyújtott támogatási összeg részbeni, vagy egészben történő 
visszafinanszírozására, amely összeget az önkormányzatok egyéb területeken tudnának 
felhasználni, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére a pályázat benyújtását. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 
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I. Határozat-tervezet 
 
…../2017. (…….) ÖH 
Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt 
pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásáról 
 
 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
pályázatát „A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására (ennek keretében a 
rendkívüli szociális támogatásra)” című pályázati kiírás települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatása esetén az „Önkormányzati tűzoltóságok 
támogatása” elnevezésű jogcímre. 
 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére 
és a szükséges szerződések megkötésére.  

 
 
 
  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2017. április 06. 
 
 
 
Lajosmizse, 2017. április 04. 
 
 
 
                                                                                          Basky András sk. 
                                                                                               polgármester 


