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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. 
pontja tartalmazza a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásának előirányzatát, 
melynek igénylési, felhasználási és elszámolási rendszerét pályázati kiírás szabályozza. Az 
előirányzat a megyei önkormányzatok 2018. évi költségvetésének váratlan kiadásaira biztosít 
fedezetet a bevételek figyelembevételével. A keretösszeg 300 M Ft, mely megegyezik az 
elmúlt évi összeggel. A megyei önkormányzatok e forrásra folyamatosan, de legkésőbb 2018. 
szeptember 30-ig jogosultak pályázni, ugyanakkor csak egy alkalommal nyújtható be 
igénylés. 

Pályázatunk benyújtásának indokai: 

 A megyei önkormányzatok feladattípusú finanszírozása keretében önkormányzatunk ez 
évben is 201,2 M Ft támogatást kap, melynek mértéke 2012-től változatlan. Az alaptámogatás 
összege nem fedezi költségeinket, a költségvetésünk stabilitása 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. Ugyanakkor 
jogszabályváltozások következtében többletkiadások is jelentkeznek, melyek elsősorban a 
személyi juttatások körét érintik (pl.: minimálbér változása).  

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához, a települési 
önkormányzatokkal megkötött konzorciumi szerződések számának növekedése következtében 
a projektek menedzseléséhez szükséges létszám folyamatos bővítése vált szükségessé.  Ehhez 
biztosítani kell egyrészt a feladatok ellátásához és a projekt partnerek fogadásához 
elengedhetetlen kulturált irodai környezetet, másrészt jelentős problémát jelent, hogy egyre 
elavultabb eszközökkel dolgozunk, így a számítástechnika területén is nagyobb fejlesztésre 
lenne szükség. 

 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 25.000 E Ft kerüljön meghatározásra. 
 
Salgótarján, 2017. április 13. 

 
 
 
Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására  
irányuló pályázat benyújtására 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletében a megyei önkormányzatok 
rendkívüli támogatása jogcímen jóváhagyott előirányzatából 25.000 E Ft összegben vissza 
nem térítendő támogatásra pályázatot nyújt be a kötelező feladatok fedezetének megteremtése 
céljából. 
A kérelem indokolása: 

a) a  területfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó költségek biztosítása; 
b) 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: 2017. május 31. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2017. április 26. 

 

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

Közgyűlésének elnöke  
 


