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ELŐTERJESZTÉS 
a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat 

benyújtásáról 

 
A Somogy Megyei Önkormányzat a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági miniszter 

által a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

(költségvetési törvény) 3. melléklet I. 7. pont szerinti pályázati kiírása alapján 

pályázatot nyújt be vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylésére. 

A pályázat célja, hogy a megyei önkormányzatok 2016. 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 300 millió Ft áll 

rendelkezésre. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat működése a jelenlegi költségvetési adatok alapján 

nem veszélyeztetett,  de a feladtok egyre szélesedő köre megkívánja, hogy minden 

vissza nem térítendő forráslehetőséget, önrész nélküli pályázati lehetőséget 

megragadjon az önkormányzat, amely működését megkönnyíti. 

 

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 2016. évi működését tudjuk zavartalanul, ám szűkösen 

biztosítani.  

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

határozza meg a megyei önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait. 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), 

 az önkormányzat hivatala a 3 nemzetiségi önkormányzat kötelező feladatellátást 

jogszabály alapján végzi, melynek költségei az önkormányzat költségvetését 

terhelik (irodaszer, fénymásolás, közüzemi díjak stb.), 

 épületek üzemeltetése, karbantartása: országosan egyedülálló módon 

rendelkezünk ingatlan tulajdonnal, melynek fenntartása, működtetése, 

folyamatos karbantartása – különös tekintettel az épület műemlék jellegére – 

jelentős anyagi terhet jelent az önkormányzat számára, annak ellenére, hogy a 

lehetőségekhez mérten élünk az ingatlan hasznosítás (bérbe adás) lehetőségével, 

 a Levéltár épületének használata visszakerült az önkormányzathoz, emiatt 

vagyonvédelmi intézkedések váltak indokolttá, melyek külön terhet rónak az 
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önkormányzatra, emellett minimális közüzemi alapdíj fizetési kötelezettség is 

fennáll az ingatlannal kapcsolatban,  

 a megyék történelmi jellegét és a somogyországi identitást erősítendő megyei 

rendezvényeket szervezünk, illetve megyei díjakat-  és elismeréseket 

alapítottunk, 

 jelentős anyagi terhet jelent a Somogy Megyei Önkormányzat számára az 

önkormányzat területi jellegéből adódó feladatok ellátása, többek között a 

pályázatok megvalósításával összefüggő megelőlegezést igénylő kiadások 

finanszírozása, mely a feladatalapú finanszírozásból nem biztosítható, vagy 

likviditási gondot okoz, 

 a TOP pályázatok kapcsán megnövekedett projektmenedzsment feladatok 

maradéktalan ellátása érdekében 2016. április 15-től Projekt Fejlesztési- és 

Menedzsment Iroda került létrehozásra, létszámát a felmerülő feladatok 

növekedésével folyamatosan bővíteni tervezzük, amelyre a feladatalapú 

támogatás szintén nem nyújt fedezetet.  

 

A fentiek figyelembevételével a Somogy Megyei Önkormányzat a 2016. évi 

költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében a rendkívüli támogatás 

megállapítására benyújtott pályázati kérelmében 15 millió forint támogatást igényel a 

fenti feladatok zavartalan ellátása érdekében. 

 

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 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont szerinti 

pályázati kiírás alapján vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylésére 15 

millió forint 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. 

 

Felelős:     Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

                 azonnal 
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