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ELŐTERJESZTÉS 
a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat 

benyújtásáról 
 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

elkülönített a megyei önkormányzatok számára tartalékkeretet, melynek 

felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 7/2014.(I.31.) BM rendelet határozza 

meg. A BM rendelet alapján a tartalékból támogatás igényelhető többek között a 

kötelező feladatellátással kapcsolatosan 2014. évben esedékessé vált fizetési 

kötelezettségek teljesítésére is. A megyei támogatásra vonatkozó támogatási igényt 

2014. szeptember 30-ig lehet benyújtani. A megyei önkormányzat működése nem 

veszélyeztetett a jelenlegi költségvetési adatok alapján, de a feladatok egyre szélesedő 

volta megkívánja, hogy minden vissza nem térítendő forráslehetőséget, 100%-os 

intenzitású, önrész nélküli pályázati lehetőséget kihasználjon az önkormányzat, amely 

pénzügyi működését megkönnyíti. A támogatási igénynek tartalmaznia kell a pályázat 

benyújtásáról szóló közgyűlési döntést is, ezért a megyei önkormányzat 2014. évi 

zökkenőmentes, biztonságos működésének érdekében javasolom a támogatási igény 

benyújtását az alábbiak szerint. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 

határozza meg a megyei önkormányzatok számára a területfejlesztés és 

területrendezés feladatain túl a vidékfejlesztési és koordinációs kötelező feladatokat 

is. A vidékfejlesztési feladatok körében segítjük az ilyen működési célú civil 

szervezetek szakmai feladatait is, esetenként bevont szervként, amelynek fedezete az 

állami támogatásból nem biztosított. A koordinációs feladatok körében 

szükségszerűen támogatnia kell a megyei önkormányzatnak a civil szervezetek 

működését, rendezvényeit, valamint e körben indokolt a kommunikációs feladatok 

felvállalása is, amelynek anyagi vonzata jelentős, az állami támogatásból nem 

kigazdálkodható. 

A Mötv-ben foglaltakon túl kötelező feladatunk a területi kisebbségi 

önkormányzatokkal összefüggő adminisztrációs teendők ellátása, egyéb törvény 

erejénél fogva kötelező feladata a megyei önkormányzatnak a megye területén 

tevékenykedő sportszövetségek alapvető működési feltételeinek megteremtésében 

történő közreműködés, a sport, valamint  a mozgás-gazdag életmód népszerűsítésében 

történő közreműködés, a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő 

feladatok ellátása is. Szintén más, Mötv-n kívüli joganyag deklarálja a megyei értéktár 

működtetésével, az értéktár bizottság felállításával kapcsolatos feladatokat – valamint 

azt is, hogy ennek költségeit a megyei önkormányzat saját költségvetéséből kell, hogy 

fedezze. 

Jelentős kiadási tételt képeznek a megyei önkormányzat területi jellegéből adódó 

feladatok, amelykre a feladatfinanszírozás összegének kalkulálásakor a törvényhozó 

nem gondolt és amelyeket a megyei önkormányzatnak a költségvetéséből ki kell 

gazdálkodnia. Ilyen tételek pl. elnyert támogatási forrás esetén a pályázatok 

megvalósításával összefüggő, megelőlegezést igénylő kiadások. 
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Előzőek alapján kérem a Közgyűlést, hogy az alábbi határozattal a megyei tartalék 

terhére történő kérelem benyújtásáról döntsön. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés megtárgyalta a megyei önkormányzati tartalékkeret 

terhére történő pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot 

hozza: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő 

támogatásról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján 22.720.000,-Ft összegű, vissza 

nem térítendő megyei támogatásra pályázatot nyújt be 2014. szeptember 30-ig a 

kötelező feladatellátással kapcsolatosan 2014. évben esedékessé vált fizetési 

kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
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