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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet I. 7. pontja alapján 300 millió Ft áll rendelkezésre a megyei 
önkormányzatok rendkívüli támogatására.  
 
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat benyújtásával nyerhető el. 
A pályázati felhívást a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter tette közzé. 
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható. A 
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei önkormányzatok 2016. évi 
váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével. 
 
A pályázathoz csatolni kell a Közgyűlés határozatát a rendkívüli támogatás 
igényléséről. 
 
A pályázat benyújtási határideje legkésőbb 2016. szeptember 30.-a. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évben – az eddigi előzetes számítások és 
egyeztetések alapján – 12.838.000 Ft rendkívüli támogatást igényel. 
 
A támogatás területfejlesztéssel összefüggő feladatokra használható fel. 
 
Támogatási igényünkben két tervezett felhasználási célt jelölünk meg, amelyek az 
alábbiak: 

- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 
szóló 2013. évi L. törvényben foglalt biztonsági szintbe sorolás eléréséhez 
szükséges követelmények felmérésére, teljesítésére, az esetleg szükségessé 
váló biztonsági feltételek fejlesztésére, kialakítására, szolgáltatások 
igénybevételére 1.500.000 Ft támogatás szükséges;  

- a megyei önkormányzatra és Hivatalára a projekt fejlesztésben,  a TOP 
eredményes megvalósításában háruló többlet feladatok miatt, a 
humánkapacitás erősítése kapott prioritást, ebből következően a működés, 



üzemeltetés dolgi kiadásaira, a kapcsolattartással, szervezéssel, 
elhelyezéssel összefüggésben felmerülő kiadásokra, illetve többletkiadásokra 
2016-ban nem biztosított elegendő forrás, ezért az önkormányzat biztonságos 
működésével összefüggő üzemeltetési, működési,  kommunikációs, 
karbantartási, gépjármű üzemeltetési, szervizelési, üzemeltetési anyag 
beszerzési és egyéb dologi kiadásokra, az európai uniós támogatás terhére el 
nem számolható projekt előkészítéssel kapcsolatos szolgáltatási kiadásokra 
11.338.000 Ft támogatás igénylése indokolt. 

 
Az önkormányzat a pályázati felhívásban előírt egyéb feltételeknek megfelel. 
 
Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének …./2016. (VI. …) 
közgyűlési határozata pályázat 
benyújtásáról a megyei önkormányzatok 
2016. évi rendkívüli támogatására 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény 3. melléklet I. 7. pontjában a 
megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatására jóváhagyott előirányzatból 
12.838.000 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 indoklására, a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés 

elnöke 
 
Határidő: 2016. július 31.          

 
Szekszárd, 2016. június 14. 
 
 
                                                                                       Fehérvári Tamás 
                                                                                    a Közgyűlés elnöke 


