
 

 

 

Ikt.sz: 2-3/2018/221 

Heves Megyei Közgyűlés 

H e l y b e n 

 

J a v a s l a t 

 

Pályázat benyújtására a megyei önkormányzati tartalékból igényelhető támogatásra 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.7. 

pontja tartalmazza a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó 300 millió 

Ft nagyságú keretösszeget. Ez az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2018. évi 

váratlan kiadásai támogatására bevételeik figyelembevételével. A támogatást a megyei 

önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás vissza nem térítendő és 

visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható. 

Felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. 

A támogatási igényt a Magyar Államkincstár elektronikus rögzítő felületén az ebr42 

információs rendszerben szükséges rögzíteni. A pályázat az év során folyamatosan, de 

legkésőbb 2018. szeptember 30-ig nyújtható be. A pályázati igénylőlapot és a további 

benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára kell 

eljuttatni egy eredeti és egy másolati példányban az elektronikus rögzítés lezárását követő 

munkanapon. A határidő elmulasztása jogvesztő.  

A pályázat kötelező tartalmi elemei a következők: 

1. Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő pályázati 

igénylő adatlap és kiegészítő mellékletei (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva) 

2. Az önkormányzat szöveges kérelme 

3.  A pályázat benyújtásáról szóló közgyűlési határozat másolata 



 

4. Az Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok melyek a következőek: 

o a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 

körűek, valósak és hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott 

tárgyban a pályázó támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol 

nyújtott be, 

o a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 

ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

o a saját forrás rendelkezésre áll (jelen esetben nem releváns), 

o a pályázó megfelel az Áht. 48/B. § és 50. §-ában meghatározott 

követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése 

szerint egyedi határozatban döntött (rendezett munkaügyi kapcsolatok, 

közzétételi kötelezettség teljesítése, átlátható szervezeti státusz), 

o a pályázónak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, 

amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

o  a biztosítékmentesség kivételével - a támogató által előírt biztosítékokat 

rendelkezésre bocsátja a pályázó legkésőbb az Ávr. 85. § (3) bekezdésében 

meghatározott időpontig (nem releváns), 

o  a pályázó a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal 

rendelkezik-e, 

o  ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak 

megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. 

o az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen 

üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a 

forrása, ha a támogatott tevékenység beruházás, és a költségvetési támogatás 

kedvezményezettje az államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet. 

5. Az önkormányzatok egymás közötti tartozásai rendezéséhez pályázott támogatás 

esetén nyilatkozat a másik féltől a követelés /tartozás összegéről, illetve arról, hogy a 

másik fél a követelés/tartozás összegét pályázatában semmilyen módon nem 

szerepelteti. 

6. A pénzügyileg nem rendezett számlákról, egyéb bizonylatokról készített összesítő 

feladatonkénti bontásban 

7. Egyéb, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló dokumentumok 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási kérelmek elbírálására tárcaközi 

bizottságot hoz létre, amelybe a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 

államháztartásért felelős miniszter két-két főt delegál. A tárcaközi bizottság a szervezetét és 

működését ügyrendjében határozza meg. A támogatási kérelmekről a bíráló tárcaközi 

bizottság javaslata alapján a miniszterek döntenek folyamatosan, de legkésőbb november 30-

áig. 

 

A döntés megalapozásaként vizsgálatra kerül, hogy az önkormányzat kiegyensúlyozott 

működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása biztosított-e. 

A miniszteri döntésről a nyertes pályázók elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban 

nem részesült pályázók pedig elektronikus levélben a döntést követő 2 munkanapon belül 

értesülnek az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül. A pályázati döntéssel 

szemben jogorvoslatnak helye nincs és kifogás benyújtására sincs lehetőség. A támogatások a 

támogatói okiratok elfogadását követő 2 munkanapon belül utalványozásra kerülnek. A 

támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás 



 

keretében egy összegben folyósítja. 

 

A rendkívüli támogatást a megyei önkormányzat 2019. november 30. napjáig használhatja fel. 

 

A Heves Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzatok feladattípusú finanszírozása 

keretében ez évben is 226.8 mFt támogatást kap, hasonlóan az elmúlt évek finanszírozásához. 

Az alaptámogatás összege alig fedezi költségeinket, a Hivatal a kötelező feladataink 

ellátásához elengedhetetlen létszámstruktúrával működik, a működtetéshez kapcsolódó dologi 

kiadásokat a legszűkebb mértékre csökkentettük.  

 

A Heves Megyei Önkormányzat következő feladatai ellátásához kapcsolódó működési 

kiadások fedezetének megteremtése céljából kívánja benyújtani pályázatát. 

 

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

jogszabályok által meghatározott kötelező feladatokhoz kapcsolódva fontos az alábbiak 

ellátása, illetve az ezen kötelező feladatellátáshoz kapcsolódóan jelentkező, előre nem 

kalkulálható kiadások fedezetének megteremtése:  

 

- A megyei önkormányzatok által biztosítandó – a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszak 

végrehajtásával összefüggő – feladatok ellátásának forrásszükséglete csak részben 

biztosított. A 272/2014. (XI.5.) számú Kormányrendelet szabályozza a 2014-2020 közötti 

európai uniós fejlesztési ciklus végrehajtási rendjét. A megyei önkormányzatokra, mint 

területi szereplőkre jelentős szerep hárul a Terület és Településfejlesztési Operatív 

Program Heves megyére allokált forrásaira benyújtott pályázatok értékelésében, amely 

igen jelentős humánerőforrást köt le. Az értékelési időszakokon túl pedig a potenciális 

kedvezményezettek – elsősorban a települési önkormányzatok – részére a megyei 

önkormányzatok koordinációs kötelező közfeladatainak ellátása kapcsán pályázati 

tanácsadás történik a települések megkeresései nyomán. 

 

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) 

bekezdésében a területi önkormányzatok kötelezően ellátandó területfejlesztési, 

koordinációs feladatához kapcsolódóan a megyei önkormányzatnak a megyék közötti, 

megyén belüli, illetve megyehatáron átnyúló koordinációs feladatához szükséges – a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben (Tftv.) 

kötelezően előírt - konzultációs fórumok (Észak-magyarországi Regionális 

Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs 

Fórum) működtetése, szervezése, munkaszervezeti feladatainak ellátása. 

 

- A Heves Megyei Önkormányzat számára a 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 2019. 

január 1-i határidővel kötelezővé tette az ún. ASP rendszerhez történő csatlakozást, amely 

biztosítani hivatott az önkormányzatok számos feladatának informatikai támogatását. Az 

Mötv. 114. § (2) bekezdése szerint ugyanis a helyi önkormányzat - egyes kötelező 

feladatainak informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok 

feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli 

alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs 

rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer). A Heves Megyei 

Önkormányzat tekintetében az iratkezelési, ingatlan kataszteri, illetve gazdálkodási 

feladatok elvégzése valósul majd meg legkésőbb a fenti határnaptól kezdve. Két féle 

csatlakozási mód lehetséges: az interfészes – ez esetben a jelenleg használt rendszerek egy 

közbeiktatott harmadik program segítségével átadják az adatokat az ASP rendszereknek -, 



 

illetve a rendszer szintű csatlakozás, azaz a régi rendszerek elhagyása, és a teljes 

munkafolyamatok ASP rendszerben történő feldolgozása. A Heves Megyei 

Önkormányzat számára több szakmai szempont figyelembevétele mellett a rendszer szintű 

csatlakozás javasolt. A rendszerszintű csatlakozás technikai követelményrendszere alapján 

az Önkormányzatnak szükségessé válik a rendszer bevezetéséhez különböző eszközök 

beszerzése, illetve más informatikai feltétel biztosítása, amelyek költségeit az 

Önkormányzatnak kell fedeznie arra is tekintettel, hogy a megyei önkormányzatok 

számára erre pályázati forrás nem biztosított. 

 

- A Heves Megyei Értéktár működtetése a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 

szóló 2012. évi XXX. tv. alapján, az ott megfogalmazott tartalomnak és eljárásrendnek 

megfelelően. 

 

- A megyei sporttevékenységgel, sportszervezéssel kapcsolatban a sportról szóló 2004. évi 

I. törvény 55. § (3) bekezdésében a megyei önkormányzatok részére kötelező 

önkormányzati feladatként meghatározott feladatok ellátása: a Heves Megyei 

Önkormányzat 13/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete tartalmazza a sportfeladatok 

ellátásának támogatási rendszerét, mely alapján a szükséges erőforrások megléte esetén 

pénzbeli támogatás nyújtható a pályázati eljárással kiválasztott sportszervezetek részére. 

A sportról szóló 2004. évi I. tv. alapján megyei önkormányzati feladat többek között a 

sportszövetségek működése alapvető feltételeinek segítése, adottságainak megfelelően 

részt venni a nemzetközi sportkapcsolatokban, közreműködni a sport népszerűsítésében, a 

mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenységek 

szervezésében. 

 

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a 

Heves Megyei Önkormányzat kötelezettsége, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat számára a feladat ellátásához szükséges technikai és tárgyi eszközöket 

biztosítsa, továbbá a megfelelő infrastruktúrával felszerelt helyiséget használatba adja. 

 

- Az Állami Számvevőszék ellenőrzése során vizsgálja az önkormányzati vagyon 

elhasználódását. Évente be kell mutatni az értékcsökkenés mértékét és ezzel 

összefüggésben az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét, ezért a Megyei 

Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal folytatni szeretné az elavult 

számítástechnikai eszközök, gépjárművek és egyéb ingóságai cseréjét. 

 

- A Megyei Önkormányzat a megye népszerűsítése érdekében turisztikai, idegenforgalmi, 

nemzetközi és kulturális rendezvények szervezését és lebonyolítását végzi. 

 

- A területfejlesztési és területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása körében - 

ezen nevesített közfeladat minél hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében – az 

Önkormányzat Heves megye területére kiterjedő területfejlesztési, területrendezési tárgyú 

időszaki tájékoztató kiadványt jelentet meg. Cél, hogy a kiadvány Heves megye területére 

kiterjedő terjesztésével az Önkormányzat tájékoztassa és információhoz juttassa a megye 



 

területén élő állampolgárokat, a települési önkormányzatokat, a megye egyéb 

területfejlesztési szereplőit, elősegítve ezzel az uniós források minél hatékonyabb 

abszorpcióját. 

 

- A Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) c. dokumentum 

végrehajtásához kapcsolódó – a megyei önkormányzat és nonprofit gazdasági 

társaságainak bevonásával kedvezményezetti minőségben előkészítendő, megvalósítandó 

- projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítési költsége, valamint a 

megyei önkormányzat által igénybe vehető egyéb pályázati források elnyeréséhez 

szükséges, előkészítési jellegű feladatok elvégzése. 

 

- A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal fenntartásával, üzemeltetésével és  

működtetésével kapcsolatos kiadások biztosítása, ide értve a személygépkocsi park 

fenntartásával, karbantartásával és üzemeltetésével összefüggő kiadásokat is. 

 

A fentebb részletezettek alapján javasolom, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a 2018. 

évben a megyei önkormányzati tartalékra vonatkozóan 35 000 000 Ft összegű, vissza nem 

térítendő támogatásra nyújtsa be támogatási kérelmét, felhatalmazva elnökét a pályázat 

benyújtásával kapcsolatos teljeskörű ügyintézésre. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága/ Megyei Fejlesztési és 

Nemzetközi Ügyek Bizottsága/ Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága megtárgyalta a 

megyei önkormányzati tartalékból 2018. évben igényelhető támogatás iránti pályázat 

benyújtásáról szóló előterjesztést és egyhangúlag támogatja a határozati javaslat 

Közgyűlés általi elfogadását. 

 

Eger, 2018. április 17. 

 

 

 

        Szabó Róbert 

 

             

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

 

              Dr. Barta Viktor 

       Főjegyző 

 

 

 



 

Közgyűlési határozati javaslat: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja alapján 

támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó vissza 

nem térítendő támogatásra. 

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a benyújtandó pályázathoz a 

következő nyilatkozatokat teszi: 

I. A támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok 

teljes körűek, valósak és hitelesek. 

Az önkormányzat a benyújtásra kerülő pályázatban megfogalmazott 

célhoz kapcsolódóan támogatási igényt korábban nem nyújtott be. 

II. A Heves Megyei Önkormányzat nem áll jogerős végzéssel elrendelt 

végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt 

csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás nincs folyamatban. 

III. A pályázatban meghatározott célhoz saját forrás biztosítása nem előírás. 

IV. A Heves Megyei Önkormányzat megfelel az Áht. 48/B. és 50. §-aiban 

meghatározott követelményeknek, a jogszabályban részletezett 

összeférhetetlenség és kizáró ok nem áll fenn a támogatási igény kapcsán. 

V. A Heves Megyei Önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy 

irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának 

megvalósulását meghiúsíthatja. 

VI. A Heves Megyei Önkormányzat a megyei tartalék forrásból származó 

támogatás felhasználásához kapcsolódóan adólevonási joggal nem 

rendelkezik. 

VII. A támogatási forrásból megvalósítandó cél nem kötött hatósági 

engedélyhez. 

VIII. A Heves Megyei Önkormányzat a pályázati forrást nem kívánja épület 

beruházásra hasznosítani. 

 

3. A pályázat keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás összege 35 000 000 

Ft. 

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a szöveges kérelemmel ellátott pályázati 

dokumentáció összeállítására, aláírására és benyújtására, valamint a szükséges 

nyilatkozatok megtételére, esetleges hiánypótlások teljesítésére. 

 

Felelős: Szabó Róbert elnök 

                                                                         Határidő: 2018. május 31. 


