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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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. 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 2019. 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 

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 2020. 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 Magyar Közlöny 2019. évi 19. számában megjelent „a 2021–2027 közötti időszakra 

vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának 

tervezéséről” szóló 1023/2019. (II.11.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. 

határozat). A Korm. határozat 2. pontja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért viselt 

kormányzati felelősségi körében felhívja a pénzügyminisztert, hogy készítse el a 

Magyarország gazdasági és társadalmi versenyképességének növelését szolgáló, 

területfejlesztés szektorális fejlesztési tervét. Ezzel párhuzamosan a megyei 

önkormányzatokra, mint a területfejlesztés területi szereplőire kiemelt feladat és 



 

felelősség hárul a 2021-2027-es uniós fejlesztéspolitikai ciklus forrásainak és 

fejlesztéseinek megtervezésében. Magyarország érdeke az, hogy a területfejlesztés 

szektorális fejlesztési terv és a 2021-2027-es fejlesztési ciklust megalapozó fejlesztési 

dokumentumok az ország egyes térségéit a legjobban ismerő szervezetek – így a megyei 

önkormányzatok, mint területi szereplők - közreműködésével készüljenek el, amely az 

Önkormányzat testületeinek, tisztségviselőinek és a Megyei Önkormányzati Hivatal, 

valamint az Önkormányzat köztulajdonban álló nonprofit gazdasági társaságai valamennyi 

munkatársának aktív szakmai közreműködését igényli. 

 

- 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 meg az ASP-n keresztül a fenti időponttól kezdve. A 

rendszerszintű csatlakozás technikai követelményrendszere alapján az Önkormányzatnak 

a későbbiekben is szükségessé válhat a rendszer működéséhez 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 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 2019. 

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. 

 

 

Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati arányok mellett 

támogatták annak elfogadását: 

 

           Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága   11 igen 

 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság                          5 igen 

            Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság                                6 igen 

 



 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával hatalmazzon fel a 2019. 

évi megyei önkormányzati tartalékból igényelhető támogatásra vonatkozó pályázat 

benyújtására. 

 

Eger, 2019. április 16. 

 

 

        Szabó Róbert   

          

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

              Dr. Barta Viktor 

       Főjegyző 

 

 

Közgyűlési határozati javaslat: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.7. pontja alapján 

támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó vissza 

nem térítendő támogatásra. 

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

Ft. 

 

3. 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: 2019. május 31. 


