
 
 

 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT                                     …... sz. napirendi pont 
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 
 
 
37-45 /2015. ikt. sz. 
 
 
         Az előterjesztés törvényes: 
 
 
 
                  dr. Szabó József 
 
 
 
 

J A V A S L A T 

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására  
irányuló pályázat benyújtására 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június 11-ei ülésére 
Előkészítette: Bácskai Katalin



 2

Tisztelt Közgyűlés! 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. 
és a III.4. pontjai tartalmazzák a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatások és a 
rendkívüli önkormányzati támogatások előirányzatát, melynek igénylési, felhasználási és 
elszámolási rendszerét pályázati kiírás szabályozza. A pályázat célja, hogy a megyei 
önkormányzatok 2015. évi költségvetésének váratlan kiadásai fedezetére rendkívüli 
önkormányzati támogatást nyújtson a bevételek figyelembevételével. E jogcím előirányzata 
500 M Ft, azonos a 2014. évi központi költségvetés hasonló előirányzatával. A megyei 
önkormányzatok e forrásra folyamatosan, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig jogosultak 
pályázni. 

 

Pályázatunk benyújtásának indokolását az alábbiakban foglalom össze: 

A megyei önkormányzatok feladattípusú finanszírozása keretében önkormányzatunk ez évben 
is 201.2 M Ft támogatást kap. Az alaptámogatás összege nem fedezi költségeinket, beleértve 
az Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a 100 %-os tulajdonú gazdasági 
társaság (a továbbiakban: Ügynökség) működtetéséhez szükséges költségeket. A költségvetési 
stabilitás érdekében több költségtakarékosságot elősegítő intézkedés meghozatalára került sor: 
a kötelező feladataink ellátásához elengedhetetlen létszámstruktúrával működik a Hivatal, a 
működtetéshez kapcsolódó dologi kiadásokat a legszűkösebb mértékre redukáltuk. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által 
meghatározott kötelező feladatokhoz kapcsolódva fontos az alábbi feladatok ellátása: 

- koordinációs feladataink közé tartozik a civil szféra működésének, rendezvényeinek 
támogatása, a kommunikáció erősítése; 

- a területi nemzetiségi önkormányzatok adminisztratív jellegű feladatait a Hivatal 
végzi, megállapodás alapján biztosítjuk az iroda működési feltételeit, a testületi ülések 
infrastrukturális és személyzeti hátterét, melyek szintén költségnövekedést 
eredményeznek; 

- A testület a 26/2015. (IV. 23.) Kgy. határozat elfogadta az Ügynökség 2014. évi 
beszámolóját, valamint a 27/2015. (IV. 23.) Kgy. határozattal a 2015. évi üzleti tervét. 
Az Ügynökség 2015. évi működése, költségvetése az Új Szécsényi Terv keretében 
2014. december 30-ával meghirdetésre került a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú, a 
„Területi emberi erőforrás fejlesztés komplex programok támogatása” című pályázatra 
(a továbbiakban: TÁMOP pályázat) épül fel, ugyanakkor a pályázatban el nem 
számolható, azonban a működés érdekében elengedhetetlen költségek az 
önkormányzat támogatásával biztosíthatóak.  
Jelentős problémát okoz, hogy jelen előterjesztés összeállításáig nem érkezett még 
írásbeli értesítés a TÁMOP pályázatról, ugyanakkor a megvalósításhoz kapcsolódó 
humán erőforrás költségeit önkormányzatunk februártól folyamatosan megelőlegezi. 
Jelen ülésen több előterjesztés is foglalkozik – közvetve, illetve közvetlenül – e 
témakörrel, melyekből kiemelem a 2015. évi költségvetés II. módosítását.  
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Ebből egyértelműen leszűrhető az a következtetés, hogy erőn felül próbáljuk áthidalni 
az Ügynökség likviditási gondjait, mely azzal a következménnyel jár, hogy egyes 
önkormányzati kiadásokat ismételten át kell gondolni, s újbóli költségtakarékosságot 
eredményező intézkedéseket szükséges eszközölni. 

Igénylésünk másik témaköre a sportfeladatokkal függ össze. A sportról szóló 2004. évi I. 
törvény alapján a megyei önkormányzat feladata pl.: a nemzeti sportinformációs 
adatszolgáltatással összefüggő területi feladatok ellátása, a sport népszerűsítésében, a mozgás-
gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében 
való közreműködés. Ehhez a jelenlegi költségvetési támogatás nem biztosít elegendő forrást. 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 2011-ben végzett vizsgálata az 
önkormányzat vagyonának elhasználódása kérdéskörére is fókuszált. Az ÁSZ javaslatként 
fogalmazta meg, hogy évente kerüljön bemutatásra az értékcsökkenés mértéke és ezzel 
arányban az elhasználódott eszközök forrásigénye és lehetősége. Évente a közel 20 M Ft-os 
értékcsökkenéssel párhuzamosan a fejlesztési forrás nem biztosított, tekintettel arra, hogy a 
központi támogatáson túl tartós és fejlesztési jellegű bevétellel nem rendelkezünk. Ez a 
folyamat az önkormányzat vagyontárgyainak (eszközeinek) „teljes amortizációját” idézheti 
elő. 

 A leírtak alapján indítványozom a Tisztelt Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását, 
melyben igénylésünk összegeként 50.000 E Ft kerüljön meghatározásra. 
 
Salgótarján, 2015. május 28. 
 
 
          
 

Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására  
irányuló pályázat benyújtására 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletében a megyei önkormányzatok 
rendkívüli támogatása jogcímen jóváhagyott előirányzatából 50.000 E Ft összegben vissza 
nem térítendő támogatásra pályázatot nyújt be a kötelező feladatok fedezetének megteremtése 
céljából. 
A kérelem indokolása: 

a) a  területfejlesztési feladatok biztosítása; 
b)  a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglaltak szerinti testnevelési és 

sportszervezési feladatok teljesítése; 
c) területi nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosítása; 
d) az Állami Számvevőszék javaslatát is figyelembe véve az önkormányzat 

elhasználódott eszközeinek pótlása. 
A közgyűlés utasítja elnökét a pályázat benyújtására, egyben felhatalmazza a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2015. június 11. 

 

 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 


