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Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi  C. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 7. pontjában, illetve III. 4. pontjában 
foglaltak alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter pályázatot írt ki a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásának, 
illetve a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylési, elbírálási és 
elszámolási feltételeire vonatkozóan.  

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására a 2015. évi központi 
költségvetésben elkülönített 500 millió Ft összegű keret a megyei önkormányzatok 
2015. évi váratlan kiadásai támogatására szolgál. 

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő formában nyújtható. 

A pályázatok elbírálásáról – tárcaközi bizottság javaslatára – a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter dönt. 

A benyújtás formai és tartalmi követelményeit a pályázati kiírás tartalmazza. 

A pályázatok elbírálására – a kötelezően benyújtandó dokumentumok alapján – a 
megyei önkormányzatok bevételeinek figyelembevétele mellett főként annak 
vizsgálata alapján kerül sor, hogy az önkormányzatok kiegyensúlyozott működési 
feltételei biztosítottak-e, illetve biztosított-e a kötelező önkormányzati feladatok 
ellátása. 

A pályázat benyújtásának legkésőbbi határideje 2015. szeptember 30.  

Nem nyújtható támogatás olyan kiadások teljesítéséhez, amelyhez az önkormányzat 
2014-ben vagy 2015-ben rendkívüli támogatást kapott, olyan kiadáshoz, amelynek 
kiegyenlítése a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént, nem jogerős döntésen 
alapuló fizetési kötelezettséghez. 

A pályázat beadásához szükséges a Közgyűlés pályázat benyújtásáról szóló 
határozata. 



Az elnyert támogatás a folyósítás napjától számított három hónapon belül használható 
fel, amennyiben külön támogatói okirat megkötésére nem kerül sor. 

A Tolna Megyei Önkormányzat takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat, a 
kötelező feladatok ellátása biztosított, ugyanakkor olyan kötelezettség is hárul a 
megyei önkormányzatra, amelynek a költségvetés jelenlegi keretei között nem tud 
megfelelni. 

A megyei területrendezési terv aktualizálása – jogszabályi előírás szerint – 2015. 
december 31.-éig lenne esedékes. A Tolna Megyei Önkormányzat esetében az 
aktualizálás 10.000 E Ft-12.000 E Ft közötti volumenre tehető. A tényleges összeg a 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredményétől függően határozható meg.  

A Tolna Megyei Önkormányzat működési kiadásainak fedezete – a feladatok jelenlegi 
szintjén - biztosított, de a felhalmozási, beruházási, felújítási kiadásokra nem 
rendelkezünk megfelelő fedezettel, ezek a feladatok csak akkor valósíthatóak meg, ha 
az önkormányzat rendkívüli támogatásban részesül. 

A megyei önkormányzat tulajdonában lévő épületrészben egy nagyobb kapacitású 
klímaberendezés folyamatos meghibásodás miatt cserére szorul, illetve több helyiség 
még nem klímatizált, a csere, a kapcsolódó munkák és új egységek kiépítésének 
várható költsége kb. 4.000 E Ft, további épület felújítási beruházási munkák (bejárati 
elektromos kapu és kapcsolódó egységei cseréje, egyéb épület-, épületgépészeti, 
felújítási, karbantartási munkák becsült forrásigénye 2.000 E Ft, együtt 6.000 E Ft. 

A Tolna Megyei Önkormányzatnak fel kell készülnie a települési önkormányzatok 
igénye szerinti projekt előkészítési, projektmenedzseri területfejlesztési feladatok 
ellátására. Ez a feladatkör nagy mobilitást feltételez, hiszen a településekkel 
folyamatos kapcsolattartás szükséges, illetve eszközfejlesztési igénnyel jár, azt 
megelőzően, hogy a települési önkormányzatok már elnyerték volna azokat az európai 
uniós támogatásokat, amelyek terhére a későbbiekben a projektmenedzseri feladatok 
költsége elszámolható, illetve a nagyobb volumenű beszerzések finanszírozására az 
európai uniós forrásokból nem lesz lehetőség. Emiatt informatikai, számítástechnikai 
eszközök (pl. notebook, scenner, fénymásoló és egyéb informatikai és kommunikációs 
eszközök), szoftverek beszerzésére és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére (4.000 E 
Ft), továbbá egy személygépkocsi beszerzéséhez (kb. 5.000 E Ft) szükséges fedezet 
csak a rendkívüli támogatás terhére biztosítható.   

Fentiek alapján arra teszek javaslatot a Közgyűlésnek, hogy 27.000 E Ft összegű 
pályázatot nyújtsunk be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása elnyerésére. 

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat:  

 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének…/2015. (VI. ...) közgyűlési 
határozata pályázat benyújtásáról a 
megyei önkormányzatok 2015. évi 
rendkívüli támogatására 

 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése  a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény 3. melléklete I. 7. pontjában a 
megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatására jóváhagyott előirányzatból  
27.000 E Ft összegben, vissza nem 
térítendő támogatás elnyerésére 
pályázatot nyújt be.  

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 
pályázat – előterjesztésben foglalt – 
céloknak megfelelő tartalommal történő 
benyújtására és indokolására, a 
szükséges intézkedések megtételére.  

                                                                Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés 
elnöke 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

Szekszárd, 2015. június 18. 

 

                                                                                          Fehérvári Tamás 
                                                                                        a Közgyűlés elnöke  
   

 


