Egyszerű többség
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 7-i ülése 6.
számú napirendi pontja

Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő támogatás elnyerésére
benyújtott kérelem jóváhagyására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Köztársaság 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény 4. melléklete 2. pontjában – a helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai részeként – 500 millió Ft-ot különített el az Országgyűlés, Megyei
önkormányzati tartalék címén. A kiegészítő támogatás a megyei önkormányzatok
váratlan működési kiadásai támogatására használható fel.
Az igénylés és elszámolás feltételeit a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I. 31.)
BM rendelet szabályozza.
A megyei közgyűlések elnökei együttesen aláírt javaslatot juttattak el a döntésre
jogosult minisztériumhoz, még a nyár folyamán, amelyben kérték, hogy a tartalék
keret a megyei önkormányzatok között lakosságszám és egyéb szempontok szerint
arányosan kerüljön felosztásra, azokra a kiadásokra, amelyekre az éves általános
működési támogatás nem nyújt fedezetet. A javaslat felhasználási célokat is
megjelölt.
A támogatásra vonatkozó, fent hivatkozott BM rendelet két jogcímen tette lehetővé
támogatási kérelem benyújtását. Meglevő, forráshiányból eredő kiegyenlítetlen
tartozások rendezésére vagy nem várt, rendkívüli kiadások finanszírozására volt a
kérelem beadható.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi pénzügyi helyzete a fennálló tartozás
miatti támogatási igény beadását nem indokolta, mert fizetési kötelezettségeit
teljesíteni tudta az önkormányzat. Ugyanakkor – figyelemmel a megyei közgyűlési
elnökök által aláírt kezdeményezésre is – az eszközök beszerzése, cseréje, a
tárgyi feltételek biztosítása, karbantartási feladatok teljesítése, területfejlesztéssel
kapcsolatos feladatok finanszírozása, illetve a választásokat követő feladatok
végrehajtása – tehát a jövőben megvalósítandó feladatok, megalapozták a
támogatási igény beadását.
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A támogatási kérelem benyújtási határideje 2014. szeptember 30.-a volt, mely
határidő jogvesztő, ezt követően csak rendkívüli esetben van lehetőség támogatási
igény beadására.
A megyei önkormányzati tartalékra - vezetői döntés alapján – a Tolna Megyei
Önkormányzat 17.000 E Ft összegű igénye szeptember 30.-áig benyújtásra került,
az alábbi indokolással:
-

A DDRFÜ 2014. január 1-jei átvételét követően Tolna megyében,
szekszárdi székhellyel, az Ügynökségnek kirendeltsége jött létre. A
vagyonkezelésbe átvett ingatlanrésznek csak néhány helyiségét tudtuk a
feladatellátásra alkalmassá tenni az elmúlt évben. Folytatni szeretnénk a
működés tárgyi feltételeinek biztosítását, a helyiségek használatra
alkalmassá tételét (pl.: festés, burkolat- javítás, csere, villamoshálózat
csere, javítás, informatikai feltételek biztosítása, vizesblokk felújítása,
egyéb a kialakításhoz kapcsolódó munkák). Az igényelt támogatás
összege 3000 E Ft.

-

A 2014-2020-as programozási időszakra történő felkészülés, a
forrásszerzés
érdekében
a
fejlesztési
lehetőségek,
terveinek
megismertetése a lakosság és a vállalkozások széles körével,
kommunikációs tevékenység keretében, illetve szerződésben rögzített
területfejlesztési feladatok végrehajtása konzultációk szervezése
keretében, erre a feladatra 5000 E Ft támogatási igényt vettünk
figyelembe.

-

A testület és a hivatal feladatai ellátásához szükséges tárgyi eszközök és
szoftverek beszerzése, a foglalkoztatottak munkakörülményeinek javítása,
a tisztségviselők, a közgyűlés tagjai és a hivatali feladatellátást szolgáló
tárgyi feltételek biztosítása, az épületben lévő helyiségek karbantartása,
javítása, felújítása, (pl.: informatikai eszközök, kommunikációs eszközök,
ügyviteli eszközök, berendezési és felszerelési tárgyak, bútorok,
hűtőgépek, egyéb eszközök, szoftverek beszerzése, továbbá festés,
tapétázás, karbantartás, javítás, burkolat csere vagy karbantartás, klíma
kiépítése, esetleg cseréje, villamos hálózat, világító testek cseréje,
javítása, szociális helyiségek felújítása, egyéb karbantartási, javítási
feladatok), erre a célra együttesen 8000 E Ft támogatás lenne szükséges.

-

Egyéb működési költségekre (pl.: szoftver működtetés díja,
személygépkocsik szervizelése, javítása, gumicsere, egyéb üzemeltetési
költség, stb.) 1000 E Ft támogatás lenne szükséges.

A kérelem a Belügyminiszter Úrhoz és a Nemzetgazdasági Miniszter Úrhoz
címzett, azonos tartalmú levelekben az igény elektronikus benyújtásával
egyidejűleg felterjesztésre került.

3
A támogatási igényhez a Közgyűlés határozatát nem tudták a benyújtáskor
csatolni, mert a Közgyűlés a kérelmet nem tárgyalta. A pályázat beadásáról ugyan
augusztus végén már vezetői döntés született, de annak tartalma még nem került
meghatározásra. A 2014. szeptember 1-jei ünnepi közgyűlést megelőző rövid
munkaülésre csak a legfontosabb előterjesztések kerültek. Akkori ismeretek szerint
szeptember folyamán rendes Közgyűlés megtartására is sor került volna – az
európai uniós pályázattal kapcsolatos döntés érdekében – de erre az európai uniós
pályázat felhívásának módosítása miatt végül nem került sor.
Fentiek miatt úgy ítéltem meg, hogy ha utólag is, de a Közgyűlés elé terjesztem a
támogatási igény benyújtását, az abban foglalt és megfogalmazott célokat, hogy a
Közgyűlés megerősítse a kérelem szükségességét.
A hatályos jogszabályi előírások alapján a támogatás felhasználására, a pénzügyi
teljesítést is beleértve, az önkormányzat bankszámláján történő jóváírást követő 90
napon belül van lehetőség. Amennyiben a támogatást biztosítják az önkormányzat
számára rendkívül gyors intézkedés szükséges.
Amennyiben a kérelmet a döntésre jogosult miniszterek nem támogatják, legújabb
információnk szerint, ebben az évben újabb támogatási igény beadására
feltehetően már nem lesz lehetőség, mert azt csak rendkívüli helyzetben teszik
lehetővé az önkormányzatok számára.
Tisztelt Közgyűlés!
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassák meg és a határozati javaslatot
fogadják el.
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Közgyűlésének …/2014. (XI. ..) közgyűlési
határozata
megyei
önkormányzati
tartalékból
kiegészítő
támogatás
elnyerésére
benyújtott
kérelem
jóváhagyására
1. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
megyei
önkormányzati
tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról
szóló 7/2014.(I. 31.) BM rendelet 1.§ b)
pontjában foglaltak alapján, egyedi kezelést
igénylő, előre nem tervezhető fizetési
kötelezettség teljesítésére a Tolna Megyei
Önkormányzat 17000 E Ft összegű
támogatási
igényének
benyújtását
jóváhagyja.
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2. A Közgyűlés az igénylésben, illetve az
előterjesztésben
meghatározott
felhasználási célokat elfogadja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy
a megyei önkormányzati tartalékból a
kiegészítő állami támogatás elnyerése
esetén a felhasználási határidő betartásával,
a feladatok megvalósítása érdekében 2014.
és 2015. évre vonatkozóan kötelezettséget
vállaljon,
a
támogatás
célszerinti
felhasználásáról gondoskodjon, a szükséges
kifizetéseket engedélyezze.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés
elnöke
Határidő: azonnal
Szekszárd, 2014. október 28.

Fehérvári Tamás
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