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Tisztelt Közgy űlés! 

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. 
melléklet 3.8.2.3 és 3.8.2.5 pontjában foglaltak alapján a megyei önkormányzat 
köteles részt venni a területén működő települési önkormányzatok európai uniós 
közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment feladatai és a 3.12.1 pontban 
foglalt tevékenységek ellátásában, amennyiben a települési önkormányzat azt kéri. 

A megyei önkormányzatok új kötelező feladata ellátásának finanszírozását – az 
európai uniós támogatás elnyeréséig, illetve az európai uniós támogatás elszámolás 
alapján történő jóváírásáig – a Kormány az Uniós fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet   
2016. március 31.-én kihirdetetett módosításával biztosította.  

A kormányrendelet alapján a megyei önkormányzat kérelmet nyújthat be 
visszatérítendő hazai támogatás elnyerése céljából a fent hivatkozott jogszabályban 
meghatározott kötelező feladatok ellátása érdekében, melyben a települési 
önkormányzat közfeladat fejlesztési projektjének projektmenedzsmenti és egyéb az 
előkészítés keretében vállalt feladatok finanszírozására igényelhető támogatás. 

A támogatási igény – tárgyévre szólóan – legfeljebb 200 millió Ft lehet. 

A támogató a megyei önkormányzattal megelőlegezési szerződést köt a 
visszatérítendő hazai támogatásra. 

A támogatás igényelhető a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően is, 
ebben az esetben a később létrejött Támogatási Szerződés másolatát annak 
megkötésétől számított 30 napon belül kell megküldeni a támogatónak. 

A település közfeladat fejlesztési projektjéhez fel nem használt, valamint a 
felhasznált, de az európai uniós támogatás terhére el nem számolható 



megelőlegezést a támogatás nyújtása évének december 31. napjáig vissza kell 
fizetni a megyei önkormányzatnak. 

Az elnyert, a Támogatási Szerződés alapján elszámolható és a 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet szerinti támogató által európai uniós támogatásból kifizetett kiadások 
összegének megfelelő megelőlegezési támogatást az európai uniós támogatás 
jóváírását követő 5 munkanapon belül kell visszautalni a megelőlegezést nyújtó 
támogató részére. 

A megelőlegezési támogatás tehát a folyamatos feladatellátáshoz szükséges 
likviditást biztosítja. 

A Tolna Megyei Önkormányzat a települések felkérésén alapuló 
projektmenedzsment feladatok és kisebb részben egyéb előkészítési feladatok 
ellátására kérelmet kíván benyújtani, melynek felső határát 200 millió Ft-ban kérjük 
megjelölni. 

A tervezett kiadások illetményként, közteherként, megbízási díjként merülnek majd 
fel, kisebb részben előkészítési költségek is várhatóan kifizetésre kerülnek majd. 

Az eljárásrend még nem teljesen ismert, annyi bizonyos, hogy a támogatás 
kérelemben igényelhető. 

Figyelemmel a megelőlegezés volumenére, a jogszabályi előírásból következő 
visszafizetési kötelezettségekre, továbbá a támogatási igények esetében általában 
elvárt közgyűlési döntés szükségességére, a Közgyűlés határozathozatalát 
kezdeményezem.  

Tisztelt Közgyűlés! 

Annak érdekében, hogy a TOP keretében megvalósuló fejlesztések terv szerint 
megvalósulhassanak, az új kötelező feladatunkat megfelelő kapacitással és 
intenzitással tudjuk ellátni, kérem a Közgyűlés támogatását a megelőlegezésre 
irányuló kérelem benyújtásához. 

 

Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgy űlésének …/2016. (….) közgy űlési 
határozata megel őlegezési támogatás 
igénylésér ől 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Uniós 
fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről 
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. 
§ (1a) bekezdésében meghatározott 
tevékenység ellátása érdekében 
visszatérítendő hazai támogatás (a 
továbbiakban: megelőlegezés) elnyerésére a 



Tolna Megyei Önkormányzat kérelmet 
nyújtson be. 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a megelőlegezési igény felső 
határát évi 200.000.000 Ft összegben 
tudomásul veszi. 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése felhatalmazza elnökét a 
támogatási kérelem előkészítésére és 
benyújtására, a megelőlegezési szerződés 
tartalmának jóváhagyására és aláírására. 
    
Felelős:  Fehérvári Tamás, a közgyűlés 
elnöke 
Határid ő: folyamatos, illetve jogszabályi 
előírás szerint. 

 

 Szekszárd, 2016. április 6. 

 

 

                                                                             Fehérvári Tamás 

                                                                           a Közgy űlés elnöke 

  

      

    

 

 


