
 

A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

 
I. előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2020. szeptember 23-án 800 órakor tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a települési 

önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való részvételről 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elkészítette a 2018. és a 2019. évi pénzügyi 

elszámolást a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás tekintetében (1. számú melléklet). 

Medina Község Önkormányzatának a pénzügyi elszámolás szerint ?,- Ft fizetési kötelezettsége 

keletkezett 2018/2019. évben, amely összeget nem tudta elutalni Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának. Amennyiben a fenti összeg inkasszálásra kerülne, az Medina Község 

Önkormányzat számára komoly likviditási gondot okozna tekintettel az önerős pályázatokra és a 

COVID-19 járványhelyzet miatti gépjárműadó elvonásra is.  

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület nyújtson be pályázatot a belügyminiszter és 

a nemzetgazdasági miniszter által kiírt, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 

évi LXXI. törvény 3. melléklet I.6. pont és az I.9. pont szerinti a települési önkormányzatok rendkívüli 

támogatására, hogy a fenti összeg kifizetésre kerülhessen.  

 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2020. (IX.?.) önkormányzat határozat: 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a települési 

önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázaton való 

részvételről 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a belügyminiszter és a 

nemzetgazdasági miniszter által, Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.6. pont és az I.9. 

pont szerinti a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt 

pályázaton való részvételről dönt, és a működőképességének megőrzése 

érdekében ?,- Ft összegű rendkívüli támogatásra nyújt be pályázatot. 

Felhatalmazza egyben a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

   Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Határozatról értesül: Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága 

   Pénzügy 

   Irattár 

Medina, 2020. szeptember 9. 

                          Vén Attila 

        polgármester 


