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Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
melléklet I. 7. pontja alapján 300 millió Ft áll rendelkezésre a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatására.
A támogatást a megyei önkormányzatok pályázattal igényelhetik. 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 2018. évi váratlan
kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.
A pályázathoz csatolni kell a Közgyűlés határozatát a pályázat benyújtásáról.
A pályázat beadási határideje legkésőbb 2018. szeptember 30-a.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. 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 felhalmozási célú saját forrásokkal csak korlátozott
volumenben rendelkezik, ugyanakkor a Közgyűlés tagjai, a tisztségviselők és
az önkormányzat hivatala feladatellátását szolgáló informatikai eszközök
(notebook, asztali számítógép, nyomtató és szoftverek) megújítása, cseréje
indokolt, erre a célra 3.200.000 Ft támogatás igénylése indokolt;
- a megyei önkormányzat és Hivatala működésével, üzemeltetésével és
tevékenységével összefüggő dologi kiadások jelentősen növekedtek a kötelező
feladatok változásával, a dologi kiadások finanszírozására nem áll
rendelkezésünkre elegendő forrás, emiatt a működéshez szükséges
irodahelyiségek üzemeltetési kiadásaira, a gépjárművek üzemeltetésével,

karbantartásával, szervízelésével, az önkormányzat kommunikációjával,
készletbeszerzéssel, üzemanyag beszerzéssel kapcsolatos kiadások
finanszírozására, azaz dologi kiadásokra 9.638.000 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.
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