
Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. június 24.-ei ülése 3. 
számú napirendi pontja 

 

Javaslat pályázat benyújtására a megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli 
támogatására 

Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 pénzügyminiszter 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 2019. évi váratlan 
kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.  
 
A megyei önkormányzatok támogatási kérelmei esetében a döntést megalapozó 
értékelési szempont: a támogatás elsősorban a 2019. évi helyi önkormányzati 
választások előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások fedezetét 
szolgálja. 
 
A pályázathoz csatolni kell a Közgyűlés határozatát a pályázat benyújtásáról. A 
pályázat beadási határideje legkésőbb 2019. szeptember 30.-a. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évben – az eddigi előzetes számítások és 
egyeztetések alapján – 12.838.000 Ft rendkívüli támogatást igényel.  
 
Támogatási igényünkben megjelölni tervezett felhasználási célok az alábbiak: 

- a megyei önkormányzat felhalmozási célú saját forrásokkal minimális 
összegben rendelkezik, ugyanakkor a tisztségviselők feladatellátását szolgáló 
informatikai eszközök (notebook, telefon) esetleges cseréje, továbbá a 
kapcsolattaráshoz nélkülözhetetlen személygépkocsi állomány 
futásteljesítménye és igénybevétele miatt személygépkocsi beszerzés (vagy 
csere) végrehajtása szükséges, a megjelölt célokra kb. 6.000.000 Ft 
támogatás igénylése indokolt; 



- a  helyi önkormányzati választás, ezen belül a megyei közgyűlés tagjai jelölési 
folyamatától és a választás eredményétől függően két tisztségviselő esetében 
jogszabályon alapuló személyi juttatás (végkielégítés, szabadságmegváltás) 
kifizetése, merülhet fel, amelynek fedezete nem áll rendelkezésünkre, a 
támogatási igényből fennmaradó összeget erre a célra igényeljük; 
amennyiben az őszi választási eredmény alapján a  jelzett személyi kiadások 
nem merülnek fel vagy a számítottnál kisebb összegben merülnek fel, az 
igényelt támogatást a megyei önkormányzat és Hivatala működésével  
összefüggő dologi kiadásokra ( üzemeltetés, üzemanyag beszerzés, 
készletbeszerzés, egyéb dologi kiadás, kommunikációs feladatok) szeretnénk 
felhasználni, a jelzett feladatokra 6.838.000 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 …./2019. (VI. …) 
közgyűlési határozata pályázat 
benyújtásáról a megyei önkormányzatok 
2019. évi rendkívüli támogatására 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. 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: 2019. július 31.          
 
Szekszárd, 2019. június 13. 
 
 
                                                                                       Fehérvári Tamás 
                                                                                    a Közgyűlés elnöke 


