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Tisztelt Közgyűlés!
A Pénzügyminisztériumtól kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP
pályázatok többlettámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni
kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.
Geresdlak Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00057 azonosítószámú,
„Geresdlaki Könyvtár és Kiállítási épület energetikai korszerűsítése” című támogatási
kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet
alapján.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
A fentiekben írtak alapján a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelem
tárgyában a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét
gyakorolva az előterjesztéshez csatolt határozatot hoztam.
Pécs, 2021. március 18.
Dr. Őri László s.k.
elnök
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
/2021. (III…) Kgy. határozata
Döntés Geresdlak Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00057
azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan
1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatja
Geresdlak Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00057
azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 7 685 452 Ft többlettámogatásigényét.
2. A Közgyűlés elnöke felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzat
polgármesterét értesítse.
Határidő: azonnal, az értesítésre 2021. március 31.
Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke
Kapja: Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető
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