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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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, 
felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. A megyei 
önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei önkormányzatok 2017. évi váratlan 
kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével. 
 
A pályázathoz csatolni kell a Közgyűlés határozatát a pályázat benyújtásáról. 
 
A pályázat beadási határideje legkésőbb 2017. szeptember 30.-a. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évben – az eddigi előzetes számítások és 
egyeztetések alapján – 12.838.000 Ft rendkívüli támogatást igényel. A támogatás 
területfejlesztéssel összefüggő feladatokra használható fel. 
 
Támogatási igényünkben megjelölni tervezett felhasználási célok az alábbiak: 

- a megyei önkormányzat és Hivatala működésével, üzemeltetésével és  
tevékenységével összefüggő dologi kiadásokra nem biztosított elegendő 
forrás, ezért az önkormányzat biztonságos működésével összefüggő 
üzemeltetési, működési, kommunikációs, karbantartási, gépjármű 
üzemeltetési, szervizelési, javítási, üzemeltetési anyag beszerzési (kisebb 
eszközök, anyagok vásárlására), azaz dologi kiadásokra 2.088.000 Ft 
támogatás igénylése indokolt; 

- a megyei önkormányzat felhalmozási célú forrással nem rendelkezik, 
ugyanakkor a feladatok bővülése és a településekkel történő kapcsolattartás 



előtérbe kerülése miatt a személygépkocsi állomány bővítése szüksége, ezért 
erre a célra  5.000.000 Ft támogatás igénylése indokolt; 

- a területfejlesztési feladatok ellátására vagyonkezelésbe kapott ingatlan 
szigetelési és egyéb problémák miatt jelenleg csak részben használható, a 
vagyonkezelési szerződésben rögzített állagmegóvásra vonatkozó 
kötelezettségeink teljesítése és a használhatóság biztosítása érdekében 
felújítási és helyreállítási munkák elvégzése szükséges, a feladat 
végrehatására 1.500.000 Ft támogatás igénylése indokolt;     

- az önkormányzati hivatal feladatellátását szolgáló egyes irodahelyiségek és 
egyéb helyiségek felújításra, karbantartásra (festés, mázolás)  szorulnak, a 
feladatok bővülése miatt korszerűsítéssel, átalakítással új irodahelyiség, 
szociális és közösségi célú helyiség kialakítása indokolt, továbbá folytatni kell 
a klímaberendezések felszerelését, a megfelelő munkafeltételek biztosítására 
2.600.000 Ft támogatás igénylése indokolt; 

- a kialakításra kerülő szociális helyiség, egyéb helyiségek (tárgyaló és irodák) 
berendezésére, felszerelésére (konyhabútor, mosogató, mikro, kávéfőző, 
hűtőgép, stb.), bútorok, egyéb eszközök, berendezési tárgyak vásárlására, 
esetleg szükséges beépítésre 1.650.000 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 e 
 
 
 
Határozati javaslat: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének …./2017. (V. …) 
közgyűlési határozata pályázat 
benyújtásáról a megyei önkormányzatok 
2017. évi rendkívüli támogatására 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. 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: 2017. július 31.          

 
Szekszárd, 2017. május 25. 
 
 
                                                                                       Fehérvári Tamás 
                                                                                    a Közgyűlés elnöke 


