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Tisztelt Közgyűlés!   
 
 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.  törvény 
4. mellékletének 3. pontja szerint jóváhagyott megyei önkormányzati tartalék 
igénylési-, döntési- és elszámolási rendjét a megyei önkormányzati tartalékról és a 
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 
szabályozza. 
 
A támogatási rendszer elsődlegesen a nehéz helyzetbe került önkormányzatok 
fizetési gondjait hivatott megoldani. A Tolna Megyei Önkormányzat nem tartozik ebbe 
a körbe, a korábban lezajlott feladatátadás és adósságkonszolidáció valamint az 
eltelt időszakra jellemző takarékos gazdálkodásnak köszönhetően pénzügyi 
helyzetünk stabil, a kötelező feladatellátást szolgáló források biztonságos működést 
tesznek lehetővé. 
 
A BM rendelet 1. § b) pontjában foglaltak alapján a megyei önkormányzatok 
támogatási kérelmet, illetve pályázatot nyújthatnak be egyedi kezelést igénylő, előre 
nem tervezhető fizetési kötelezettség teljesítésére. Tartozásunk, illetve nem 
teljesíthető kötelezettségeink nincsenek, de van néhány olyan feladat, amelynek 
megoldása a kötelező önkormányzati állami támogatásból nem finanszírozható. 
 
Úgy ítéltem meg, hogay néhány feladat megoldásához együttesen 17000 E Ft 
volumenű pályázatot, támogatási kérelmet indokolt benyújtani a Belügyminiszterhez. 
 
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2014. január 1-jétől az érintett 
három megyei önkormányzat irányítása alá kerül, az Ügynökség fogja várhatóan 
ellátni a megyei önkormányzat kompetenciájába tartozó operatív program 
közreműködő szervezeti feladatait.  A DDRFÜ 2014. január 1-jei átvételével 
egyidejűleg Tolna megyében ki szeretnénk alakítani a kirendeltség elhelyezésének 
tárgyi feltételeit (pl: el kell végezni a szükséges egészségügyi festést, javításokat, ki 
kell alakítani a működés informatikai, távközlési, internet használati lehetőségeit, be 
kell szerezni számítástechnikai, ügyviteli eszközöket, egyéb berendezési tárgyakat) 
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emellett az átvétellel kapcsolatban egyéb nem várt kiadások is felmerülhetnek. A 
kirendeltség feltételeinek kialakítása, egyéb az átvételhez kapcsolódó nem várt 
kiadások számított forrásigénye 7000 E Ft. 
 
A megyei önkormányzat új feladatkörének, a 2014-2020-as programozási időszak 
várható fejlesztéseinek, terveinek megismertetése a lakosság és a vállalkozások 
széles körével az írott és elektronikus médiában, helyi televíziókban a 
kommunikációs tevékenység erősítésével lehetséges, erre a feladatra 2000 E Ft 
támogatási igényt vettünk figyelembe. 
 
A 2012. január 1-jei feladatátadás azzal járt, hogy a rendelkezésre álló eszközök 
meghatározott részét is átadtuk a jogutód szervezetnek, emiatt tartalék eszközökkel 
nem rendelkezünk. A felhalmozási forrásaink korlátozottak. 
 
Az önkormányzat, illetve a Közgyűlés és a Hivatal működéséhez szükséges 
eszközök beszerzése, folyamatosan, kisebb lépésekben és döntően támogatások 
igénybevételével bonyolítható le. Nagyobb volumenű, illetve értékű beszerzés - pl.: 
önkormányzati szerver, egyéb informatikai, ügyviteli eszközök berendezési tárgyak, 
bútorok beszerzése, cseréje, vagy új kötelezettségként a biztonságtechnikai 
szolgáltatás igénybevétele, az irodák részbeni klíma berendezéssel történő ellátása, 
továbbá a kapcsolattartás teljesítéséhez személygépkocsi cseréje - pótlólagos 
támogatás elnyerése esetén gyorsabban valósulhat meg. Erre a feladatra 7500 E Ft 
támogatás lenne szükséges. 
 
A sporttal kapcsolatos feladatok ellátása keretében díjátadó ünnepség, rendezvény 
szervezési és reprezentációs kiadásaira 500 E Ft várható kiadást vettünk figyelembe.  

A Tolna Megyei Önkormányzat a felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan 
kötelezettségvállalást még nem tett, fizetési kötelezettsége még nem áll fenn. 
Kötelezettségvállalásra akkor kerülhet sor, ha támogatási kérelmünk kedvező 
elbírálásban részesül. 

A támogatási kérelmet – a határidő lejárta miatt - benyújtottuk, de a beadott 
kérelem érdemi elbírálásához a Közgyűlés döntése szükséges a pályázat 
benyújtásáról. 

Az elnyert támogatás felhasználására a jelenleg hatályos szabályozás szerint a 
támogatás jóváírását követő 90 nap áll rendelkezésre, az elszámolásnak 2014. 
április 11-ig meg kell történnie, a kifizetett számlák alapján. 

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 
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Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének …/2013. (XII. 20.)   
közgyűlési határozata pályázat 
benyújtásáról a megyei önkormányzati 
tartalékból kiegészítő támogatás 
elnyerésére 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a megyei önkormányzati tartalékról 
és a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM 
rendeletben foglaltak alapján, egyedi kezelést 
igénylő, előre nem tervezhető fizetési 
kötelezettség teljesítésére a Tolna Megyei 
Önkormányzat 17000 E Ft összegű pályázatának 
benyújtását jóváhagyja. 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, 
hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, 
hogy a kiegészítő támogatás elnyerése esetén 
a felhasználási határidő betartásával, a 
feladatok megvalósítása érdekében 2013. és 
2014. évre vonatkozóan kötelezettséget 
vállaljon, a támogatás célszerinti 
felhasználásáról gondoskodjon, a szükséges 
kifizetéseket engedélyezze.  

Felelős:  dr. Puskás Imre 

Határidő: az 1. és 2. pont esetében azonnal; 
a 3. pont esetében 2014. március 
31. 

 
Szekszárd, 2013. december 6. 
 
 
 
                                                                            dr. Puskás Imre 
                                                                          a Közgyűlés elnöke 


