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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet I. 6. 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 2020. évi váratlan 
kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.  
 
A megyei önkormányzatok támogatási kérelmei esetében - hasonlóan a települési 
önkormányzatok pályázatához - a döntést megalapozó szempontként főként annak 
vizsgálata került meghatározásra, hogy az önkormányzatok kiegyensúlyozott 
működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosított-e. 
 
A pályázathoz csatolni kell a Közgyűlés határozatát a pályázat benyújtásáról. A 
pályázat beadási határideje legkésőbb 2020. szeptember 30. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a 2020. évben – az előzetes egyeztetések alapján – 
13.106.000,- Ft rendkívüli támogatást igényel.  
 
Támogatási igényünkben megjelölni tervezett felhasználási célok az alábbiak: 

- A megyei önkormányzat felhalmozási célú saját forrásokkal minimális 
összegben rendelkezik, de számunkra kedvező módon, - az ingatlan 
vagyonkezelőjének finanszírozásával - a tulajdonunkban lévő ingatlanrész 
villamos energia hálózata a 2020. évben fejújításra került. A kivitelezési munkák 
ugyanakkor nem tartalmazták a felújítást követő festési munkálatokat. A hivatali 
munkavégzést szolgáló irodák egy része nem klimatizált, a nyári meleg 
hónapokban a magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolja a feladat ellátást, 
ezért a festési munkálatokat megelőzően a klimatizáláshoz szükséges 
végpontok kialakítását, illetve az ingatlan fekvése szerint a felmelegedéssel 
leginkább érintett irodák klimatizálását tűztük ki célként. Az előzetes számítások 
alapján ezekre a célokra 7.106.000 Ft igénylését javaslom.  

- A megyei önkormányzat és Hivatala működésével összefüggő dologi 
kiadásokra (üzemeltetés, üzemanyag beszerzés, készletbeszerzés, egyéb 



dologi kiadás, kommunikációs feladatok) 6.000.000,- Ft támogatási összeget 
tervezünk felhasználni.  

 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről, valamint a 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet a Nemzeti 
Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában feltöltésre kerüljön. Egyedi 
felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 
határozza meg. A pályázatot elektronikusan kell benyújtani. Az elnyert támogatást a 
kincstár soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja. 
 
Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
.../2020. (VI.26) közgyűlési határozata pályázat 
benyújtásáról a megyei önkormányzatok 2020. évi 
rendkívüli támogatására 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 6. 
pontjában a megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatására jóváhagyott előirányzatból 13.106.000 
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. 
 

3. A Közgyűlés megbízza elnökét, hogy a támogatás 
megítélése esetén a felhasználásról és az 
elszámolásról gondoskodjon. 
 

 Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2020. július 31.          

 
 
Szekszárd, 2020. június 17. 
 
 
 
                                                                                       Fehérvári Tamás 
                                                                                    a Közgyűlés elnöke 


