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ELŐTERJESZTÉS 

A megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása keret terhére pályázat 

benyújtására 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 

melléklet I. 7. pontja alapján a központi költségvetésben a megyei önkormányzatok 

tárgyévi váratlan kiadásai támogatására a bevételeik figyelembe vételével a 

tárgyévben 300,0 millió Ft áll rendelkezésre. Ezen keretösszegre a megyei 

önkormányzatok a belügyminiszter és a pénzügyminiszter közös Pályázati Kiírása 

alapján pályázatot nyújthatnak be.  

A Vas Megyei Önkormányzat által igénylendő összeget 51.219.296 Ft-ban jelöljük meg, 

amelynek biztosítása szükséges kiegyensúlyozott gazdálkodásunk, illetve a 

feladataink reális teljesítése érdekében.  

A kért összeg alátámasztására a következő kiadási szükségleteket jelöljük meg:  

1. Önkormányzatunk normatív állami támogatása 2019-ban azonos a 2012. évivel. 
Ez az összeg a kapott támogatás nagyságrendje szerinti megyei rangsorban az 
utolsók közt van. Ezen támogatási összegből az elmúlt években sem tudtuk 
feladatainkat ellátni. 
 

2.  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény változása miatt 2017. 
január 01. naptól a megyei elnök és a megyei alelnökök illetménye és 
költségtérítése megemelkedett, amely 2019. évben is 9.241.000 Ft többlet kiadást 
eredményez az önkormányzatnál. Ezt is figyelembe véve a vezető 
tisztségviselők illetménye és juttatásai járulékokkal együtt 36.784.848 Ft kiadást 
jelentenek éves szinten az önkormányzatnak. Ezen kiadás fedezetét csak 
részben biztosítja a tervezett költségvetés.  A feladatra 18.000.000,-Ft rendkívüli 
támogatás szükséges. 
 

3. 2019. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatban amennyiben a 
tisztségviselők részére végkielégítést kell fizetni, annak várható összege 
18.418.296 Ft lesz. A feladatra 18.418.296,-Ft rendkívüli támogatás szükséges. 
 

4. A tervezett dologi kiadások költségelőirányzata várhatóan nem nyújt elégséges 
fedezetet az épület üzemeltetésére és karbantartására, a kommunikációs 
hálózat működtetésére, a gépjárművek fenntartására, az irodatechnikai 
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eszközeink aktuálissá vált cseréjére, eszközparkunk részleges megújítására. E 
területen a többletforrás szükségletet 14.300.000 Ft összegben jelöljük meg.  

 

5. A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos kötelező feladatok 
ellátása (irodai elhelyezés, adminisztráció biztosítása, pénzügyi feladatok 
ellátása), továbbá az az elvárás, hogy az állami támogatáson túlmenően a 
megyei önkormányzat is biztosítson részükre pénzügyi támogatást ez évben is 
mintegy 500.000 Ft-ot igényel.  
 

Feladat 

Támogatási 

igény Ft 

Illetmény és költségtérítés kiadásai 18.000.000 

Tisztségviselők végkielégítése 2019. év     18.418.296 

Üzemeltetés, kommunikáció, irodatechnikai eszközök 14.300.000 

Területi nemzetiségi önkormányzatok működése 500.000 

Összes támogatási igény: 51.218.296 

  

Fentiekre tekintettel kezdeményezzük, hogy a Vas Megyei Közgyűlés 51.218.296 Ft 

támogatási igényre nyújtson be pályázatot a központi költségvetésben rendelkezésre 

álló, megyei önkormányzatok működési problémái kezelésére biztosított alap terhére. 

 

Határozati javaslat 

A Vas Megyei Közgyűlés a belügyminiszter és a pénzügyminiszter közös Pályázati 

Kiírása alapján, a pályázat keretében 2019. évben 51.218.296 Ft támogatási igényt nyújt 

be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 

melléklet I. 7. pontjában szereplő, 300,0 millió forint összegű, Megyei önkormányzatok 

rendkívüli támogatása keret terhére. A megyei önkormányzat a támogatást bevételei 

figyelembevételével a tárgyévi váratlan kiadásainak támogatására kívánja igénybe 

venni. 

Felelős: Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő: 2019. szeptember 30. 
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