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ELŐTERJESZTÉS
vissza nem térítendő rendkívüli támogatásra pályázat benyújtásáról
A Somogy Megyei Önkormányzat a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági miniszter által a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (költségvetési
törvény) 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti pályázati kiírása alapján pályázatot
nyújt be vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylésére.
A pályázat célja, hogy a megyei önkormányzatok 2015. évi költségvetésének váratlan
kiadásai fedezetére rendkívüli önkormányzati támogatást nyújtson az önkormányzat
bevételeinek figyelembe vétele mellett. A költségvetési törvény 3. melléklete alapján a
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 500 millió Ft áll rendelkezésre.
A megyei önkormányzatok e forrásra folyamatosan, de legkésőbb 2015. szeptember 30.
napjáig jogosultak pályázni.
A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatának tartalma a következők szerint alakul az alábbi
indokolással.
A megyei önkormányzatok feladattípusú finanszírozása keretében önkormányzatunk az idei
évben is 229,2 millió Ft működési támogatást kap, amelyből Somogy Megye Közgyűlése és
Hivatala 2015. évi működését tudjuk zavartalanul, ám szűkösen biztosítani. A költségvetés
stabilitása érdekében már meghoztunk olyan döntéseket, amelyek a költségtakarékos
gazdálkodást segítik elő: létszám racionalizálást hajtottunk végre, melynek következtében
azzal a minimális létszámmal működtetjük a hivatalt, ami kötelező feladataink ellátásához
elengedhetetlen, gépjármű parkunkat csökkentjük, működési dologi kiadásainkat a
legszükségesebb mértékre redukáltuk.
A dologi kiadások tervezése kapcsán ki kell azonban emelnünk, hogy országosan egyedül álló
módon rendelkezünk ingatlantulajdonnal, amelynek fenntartása, működtetése – különös
tekintettel annak műemléki jellegére is – a dologi kiadások között számottevő anyagi terhet
jelent, amellett, hogy a lehetséges keretek között élünk az ingatlan hasznosítás (bérbe adás)
lehetőségével is.
A törvényben meghatározott kötelező feladatainkon felül fontosnak tartjuk az alábbi, a
megyék területfejlesztési feladataihoz közvetetten kapcsolódó tevékenységek ellátását, segítve
és együttműködve a települési önkormányzatokkal:
koordinációs feladataink közé tartozik a civil szféra működésének, rendezvényeinek
támogatása, és kommunikációs feladatok (Somogy Televízió és információs honlapok
működtetése),
a kisebbségi önkormányzatokkal összefüggő feladataink ellátása kapcsán kiemelnénk,
hogy önkormányzatunk hivatala az idei évtől 3 nemzetiségi önkormányzat kötelező
feladat ellátását végzi, mely szintén költségnövekedést eredményezett,
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épületek üzemeltetése, karbantartása, felújítása: ezen feladatok a megyeházának a
7400 Kaposvár Fő u. 10. sz. alá költözésével (2012. év) nagyrészt megvalósultak
abban a szárnyban, ahol a megyei önkormányzat kap helyet, azonban, a saját
bevételünk növelése érdekében további felújítás indokolt (II. emelet), valamint az
épület műemlék jellegéből adódó karbantartás is folyamatos,
a Somogy Megyei Önkormányzat pályázati sikereiről számolhatunk be az elmúlt
évben, azonban a megvalósításukkal összefüggő előfinanszírozás, és egyes esetekben
az önrész biztosítása (IPA projekt) olyan kiadásokat keletkeztetnek, amelyek a feladat
alapú finanszírozásból nem biztosíthatók, vagy likviditási gondokat okoznak,
a megyék történelmi jellegét erősítendő, és a somogyországi identitást erősítendő
megyei rendezvényeket szervezünk, illetve megyei díjakat- és elismeréseket
alapítottunk,
a decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programjaihoz
kapcsolódó szerződések kezelési feladatait (monitoring) rendszeresen ellátjuk, továbbá
a határ menti együttműködésekből fakadó feladatok, a nemzetközi kapcsolatok
működtetése, az idegenforgalmi, turisztikai feladatok végzése is hozzátartozik
mindennapjaink feladataihoz.
A fentiek figyelembevételével a Somogy Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetési
egyensúlyának megteremtése érdekében – különös tekintettel a tervezett felhalmozási
kiadások bevételi oldalának meghatározására – a rendkívüli támogatás megállapítására
benyújtott pályázati kérelmében 59,5 millió Ft támogatást igényel az alábbi feladatok
ellátásának finanszírozására:
1. DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028
pályázatunk
(Vígasságok
tere
kialakítása
Megyeházán) üzemeltetésének megkezdése, és az első évre jutó fenntartási költségek
fedezete
igényelt támogatás 19 millió Ft
2. IPA határ menti együttműködési program (horvát-magyar)
programjának kidolgozására beadott közös pályázatunk önereje

területfejlesztési

igényelt támogatás 2,6 millió Ft
3. Somogy Megye rendezési tervének felülvizsgálatával kapcsolatos költségek
igényelt támogatás 20 millió Ft
4. ÁROP 1.2.11 kódjelű Somogy megye területfejlesztési programjának kidolgozása
című, 90 millió Ft főösszegű projektünk előfinanszírozásához felvett éven belüli
lejáratú támogatást megelőlegező hitelünk hiteltechnikai kiadásai
igényelt támogatás 3,5 millió Ft
5. Megyeháza II. emeleti szintjének ingatlan hasznosításra alkalmas állapotba hozatala a
saját bevételre törekvés érdekében
igényelt támogatás: 11,5 millió Ft
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6. A megyei önkormányzat(ok) tulajdonába / vagyonkezelésébe került Regionális
Fejlesztési Ügynökség, és Vállalkozói Központ Közalapítvány jogi aktusaival járó
költségek
igényelt támogatás 400 ezer Ft
7. A Levéltár épülete használata a Somogy Megyei Levéltár költözése okán visszakerül a
Somogy Megyei Önkormányzathoz, mely miatt minimális vagyonbiztonsági
intézkedések indokoltak
igényelt támogatás 2,5 millió Ft
Mindösszesen igényelt támogatás: 59,5 millió Ft
Kérem a Közgyűlést, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1. A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminiszter és a
Nemzetgazdasági Miniszter által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti pályázati kiírás
alapján vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylésére 59,5 millió Ft összegben.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja az Elnököt a pályázat azonnali benyújtására, és
felhatalmazza, hogy a pályázattal kapcsolatos további intézkedéseket megtegye, beleértve
a támogatási szerződés alapján megítélt támogatás terhére történő kötelezettségvállalással
kapcsolatos szükséges intézkedéseket is.
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