TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
Szám: 2-2/2016.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. április 15-i soron
kívüli nyílt üléséről.
AZ ÜLÉS HELYE: Szekszárd, Szent István tér 11-13., 106-os számú tárgyalóterem
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:10 óra
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:
Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Gulyás Tibor, Horváth Zoltán,
Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kovács János, Pirgi József, Ribányi József, Süli
János, Szabó Loránd, Széles András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila.
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:

––

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

––

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 15 fő.
Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei
aljegyző.
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: ––
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
Bán Róbert, a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. ügyvezetője.
A KÖZGYŰLÉSEN MEGJELENT TOVÁBBI RÉSZTVEVŐK:
Sulyok Balázs, megyei főépítész.
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Rádió Antritt munkatársai.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés tagjait,
meghívott vendégeinket, a média képviselőit és minden érdeklődőt, aki a teremben
van. Közgyűlésünk mai ülését megnyitom. Szeretném felkérni Széles András
frakcióvezető Urat egy bejelentés megtételére a FIDESZ-KDNP frakciótól.
Széles András, frakcióvezető: Köszönöm Elnök Úr a szót. Ezúton szeretném
bejelenteni, hogy a FIDESZ-KDNP frakciója egy képviselőtárssal bővült. Süli János a
frakció tagja, ennek az SzMSz-ben való átvezetését is kértem.
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen. A Közgyűlés innentől fogva így fog működni. Az írásos napirendi
pont javaslatot mai közgyűlésünkről a képviselőtársak megkapták. Hat napirendi
pontot kívánunk tárgyalni a mai ülésünkön. Határozatképesség megállapítással
folytatnánk, kérem, most nyomjanak gombot.
Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés
határozatképes.
Az írásban kiküldött napirendről szavazunk. Kérem, szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi
pontokat elfogadta.
N A P I R E N D:
1.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2.

Javaslat a Tolna megyei Integrált Területi Program módosítására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

3.

Tájékoztatás a TOP-5.1.1-15 azonosító számú felhívás keretében Tolna Megyei
Foglalkoztatási Paktum c. pályázat benyújtásáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

4.

Javaslat megelőlegezési támogatás igénylésére
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. felügyelő
bizottságába új tag megválasztására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

6.

Nagymányok Város Önkormányzatának megkeresése
nyilatkozat aláírása tárgyában
Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

együttműködési

A napirendi pontok tárgyalása következik.
1. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A módosításnak az oka, hogy egyrészt a törvényalkotásból eredő kötelezettségeinket
szeretnénk átvezetni az SzMSz-be, másodsorban pedig a helyi szabályzatokkal és
az SzMSz meglévő paragrafusaival szeretnénk összhangot teremteni. Ezt
tartalmazza a három oldalas és több mellékletes előterjesztés. Kérdések
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következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem látok kérdést, megnyitom a
napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni.
Megadom a szót Szabó képviselő úrnak.
Szabó Loránd, képviselő:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy-két felvetésem lenne az SzMSz-szel
kapcsolatban. Egyrészt látom, hogy sikerült az információszabadságról szóló 2011.
évi jogszabályt, egy 5 éves késéssel beemelni az SzMSz-be. Érdemben szeretnék
javaslatot tenni. A 48. § a jegyzőkönyvre vonatkozik, és ha jól értelmezem a (3)
bekezdés tartalmazza, hogy a jegyzőkönyvnek mit kell tartalmaznia, meghívó,
tárgyalásra került előterjesztések, határozat-tervezetek, rendelet-tervezetek,
képviselőcsoportok nyilatkozatai, jelenléti ív. És a (4) bekezdés viszont azt mondja,
hogy külön kellene szavaztatni minden egyes hozzászólásról, hogy szó szerinti
jegyzőkönyv készüljön, ha valaki hozzászól. Tehát azt amit most mondok csak akkor
kellene rögzíteni a jegyzőkönyvben, ha a testület megszavazza. Ennek ellenére
persze nem így készülnek a jegyzőkönyvek, hanem majdnem szó szerint, csak
szerintem egyfajta ellentmondás ez. Nekem a (4) bekezdéssel van gondom, nem azt
mondom, hogy most oldjuk meg, de talán érdemes egy kicsit elgondolkodni rajta,
hogy ez jól van-e így szabályozva. Aztán szintén a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban
szeretném kérdezni, hogy igaz, hogy a bizottságok saját maguk alakítják ki a
működési rendjüket. Én annyira nem emlékszem, hogy az a bizottság, amelyben én
vagyok, az rendezte-e, hogy a jegyzőkönyvekkel mi történik. Tehát nyilvánosságra
hozzuk-e, vagy nem. Esetleg az SzMSz-ben érdemes lenne megjeleníteni, hogy
ugyanúgy, ahogy a közgyűlési jegyzőkönyveket, a bizottsági jegyzőkönyveket is
érdemes lenne nyilvánosan megjeleníteni. Aztán van egy felvetésem, hogy - nyilván
megy itt egyfajta információkérés a hivatal autóhasználatával kapcsolatban, kaptam
is részben anyagokat, részben még várok is - az Elnökre vonatkozó
gépjárműhasználatot, - kérdésként hozom ide, - hogy mi szabályozza. Mert van ugye
a Hivatalnak egy belső szabályzata, amit az Elnök és a Főjegyző Úr készített és
hagyott jóvá. Az Elnök vonatkozásában van-e valami, én nem találtam, de lehet,
hogy van, ebben kérek segítséget. Végül egy módosító javaslatom lenne, amelyről
szeretnék szavazást. A 7. melléklet 6. fejezete tartalmazza a területfejlesztési és
vidékfejlesztési feladatokkal kapcsolatos átruházott hatáskörök között a d) és az f)
pontot. Ezeket javaslom, hogy vegyük el az Elnök Úrtól. Nem titok, hogy miért. A d)
pontban megadja a területi szempontú értékelési szempontokat. A birtokomban van
két államtitkári levél is, amely leírja, hogy ezt a Sió, Duna-menti meghatározást Elnök
Úrnak köszönheti Dombóvár és térsége. Továbbra is állítom, hogy ennek semmiféle
megalapozó szakmai anyaga nincs. Ez diszkriminatív és ráadásul óriási
veszélyforrást hordoz magában. Hiszen amennyiben ez a pontozás és az f) pont
tartalmazza, hogy ezt igazából majd az Önkormányzat Hivatalának kellene
végrehajtani, a szabályozása, a pontosítása nem történt meg ennek a pontozásnak a
mai napig, se az nem történt meg, hogy akkor ezt a Sió, Duna mentét hogyan értjük.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Főjegyző Urat kérem meg a válaszadásra.
Dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:
Köszönöm a szót Elnök Úr. Tisztelt képviselő úr. Az észrevételével kapcsolatban
szeretnék reagálni. Az első a közgyűlési jegyzőkönyvek készítésére vonatkozó
szabályozás. Főszabály szerint a mi SzMSz-ünk nem tartalmazza azt, hogy szó
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szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a közgyűlés úgy dönt, és SzMSz-ben rögzíti,
hogy szó szerinti jegyzőkönyv készüljön, akkor nyilván a Hivatal ezt így fogja minden
esetben elkészíteni. Most azt tartalmazza az SzMSz és ezt szabályoztuk is, hogy a
szó szerinti jegyzőkönyvet abban az esetben készíti el kötelező jelleggel a Hivatal,
amennyiben ügyrendben a Közgyűlés ezt megszavazza. Ezt tartalmazza az SzMSz,
ha ezen kívánnak változtatni, lehetőségük van rá. Most az SzMSZ úgy szabályoz,
hogy főszabály szerint nem készül szó szerinti jegyzőkönyv, kivéve, ha ügyrendben
ezt a Közgyűlés elrendeli, akkor ennek megfelelően készítjük el. Az is igaz, amit a
képviselő úr mond, hogy ha megnézzük gyakorlatban, hogy hogy készül a
jegyzőkönyv, akkor szinte szó szerint tartalmazza az elhangzottakat. Ezen, ha igényli
a Közgyűlés akkor lehet változtatni, hogy kötelező jelleggel előírja szó szerinti
jegyzőkönyv készítését. A bizottsági jegyzőkönyvekre vonatkozóan. A bizottsági
jegyzőkönyvekre alkalmazzuk szinte ugyanazt, amit a közgyűlési jegyzőkönyvekre. A
bizottsági jegyzőkönyveknél sem tartalmaz az SzMSz olyan előírást, hogy szó szerint
készüljenek a jegyzőkönyvek. Ha a bizottság úgy dönt ügyrendben, hogy szó szerinti
jegyzőkönyvezést kér egy ülésről, vagy egy napirendről, vagy egy hozzászólásról,
akkor ennek megfelelően nyilván szó szerint készül a jegyzőkönyv. Ezen is lehet
változtatni, ha a bizottság így dönt. Az Elnökre vonatkozó gépjárműhasználattal
kapcsolatban adatigénylése volt a képviselő úrnak. Erre vonatkozóan adtunk választ,
hogy a Hivatali SzMSz, ahogy Ön is mondta tartalmazza a felhatalmazó rendelkezést
az Elnökre vonatkozóan. A módosító javaslattal kapcsolatban kérem a segítségét.
Tehát egyrészt volt az Elnöknek a területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokkal
kapcsolatos átruházott hatáskörben hozott döntések között a d) pont, azt
jegyzeteltem, és volt még egy, az f) pont. Tehát a d) és az f) pont kerüljön ki a
hatáskörei közül és így a Közgyűlés magához vonná ezt a hatáskört. Rendben,
köszönöm.
Szabó Loránd, képviselő:
A jegyzőkönyveknél továbbra is tartom, hogy ez szerintem így nincs jól. Ha
megnézzük, hogy mit kell tartalmaznia a jegyzőkönyvnek, akkor tulajdonképpen a
képviselőcsoporti felszólalásokon kívül mást nem, ez szerintem Főjegyző Úrnak is
segítség lenne. Én nem azt mondtam, hogy szó szerinti jegyzőkönyv készüljön az
egészről. Kérném majd azt a gépjárműves megjelölő felhatalmazó rendelkezést az
SzMSz-ből, mert azt nem kaptam meg. Visszatérve, hogy miért javaslom, hogy
vegyük ki. Beérkeztek a pályázatok, arról volt szó az elmúlt közgyűlésen, hogy
pontosítják ezt a területi szempontú pontrendszert, hogy mit jelent az, hogy mentén.
Ennek ellenére a Hivatalban továbbra is úgy gondolják a mentét, hogy ez 20-20 km
balról jobbra, holott arról volt szó, hogy ez pontosításra kerül és az sincs
lepontosítva, hogy honnét számítjuk a 20 km-t. Most jelen esetben aki értékel, az
honnan fogja tudni, hogy jár-e az 5 pont vagy nem. Közigazgatási határ, belterületi
határ, vagy a fejlesztési területnek a határa a Siótól. Óriási veszélyt tartalmaz ez a
rendszer. Nem titok, hogy ha Dombóvárt olyan méltánytalanság fogja érni, hogy azért
fogunk veszíteni pályázatokon szakmai pontok alapján, mert bent van a Sió, Duna,
akkor sajátos módon az érdekeink képviseletében szabálytalansági eljárást kell
kezdeményeznünk, amely az egész pályázati rendszer felfüggesztését
eredményezheti, amíg ez nincs megvizsgálva. Én úgy gondolom, hogy ennél a
meghatározásnál Elnök Úr nagyon felelőtlenül járt el, diszkriminatív módon. Pont azt
a településkört bünteni, amelynek a lakója is. Nyilván érezzük, sokan érezzük ebben
azt a hátsó politikai szándékot, amely egyfajta bosszú az elmúlt önkormányzati
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választásért. Elnök Úr viseli esetlegesen ennek a következményeit. Nagy
visszhangot kapott ez és kapni is fog, amíg nem lesz eltörölve.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönjük. További hozzászólás, kérdés?
Szabó Loránd, képviselő:
Főjegyző Úrtól kérdezem továbbra is, hogy hol van a gépjárműre vonatkozó
felhatalmazás az SzMSZ-ben?
Dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:
Köszönöm a szót. Az Önkormányzati SzMSz-ben felhatalmazás az Elnökre
vonatkozóan nincsen, hanem amit megküldtünk Önnek Utasítás, abban található a
felhatalmazás. De ez szerintem nem a napirendhez tartozik.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Nem adom meg a szót képviselő úr. Szerintem a 4 percet és a 2 percet kihasználta.
Egyébként nem a napirendi ponttal kapcsolatos ez a döntés.
Szabó Loránd, képviselő:
Én azt javaslom, hogy kerüljön bele az SzMSZ-be, úgy lenne tisztességes. Az Elnök
magára nem adhat ki rendelkezést.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönjük szépen képviselő úr a javaslatát és az értékes hozzászólását. Van-e még
kérdés, vélemény az 1. számú napirendi ponttal kapcsolatban? Kérdés, véleményt
nem látok. Szeretném a bizottsági véleményeket kérni az SzMSz-el kapcsolatban.
Égi Csaba Urat kérném szépen, a Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnökét.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen Elnök úr. A Bizottság 5 igennel, egyhangúlag támogatta az
SzMSz-t.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kerecsényi Úr, Pénzügyi Bizottság.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság 1 tartózkodás mellett
támogatja az SzMSz módosítását.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Széles András Elnök Úr.
Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az SzMSz
módosítását.
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Módosítási javaslat érkezett a képviselő úrtól. A 7. melléklet 6.
pontjának d) és f) pontját javasolja a képviselő úr kivenni, amivel az Elnök átruházott
hatáskörét kívánja megvonni. Kérem, szavazzanak.
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 3 igen szavazattal, 2
tartózkodással és 10 nem szavazattal Szabó Loránd képviselő úr módosító
indítványát nem támogatja.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Volt egy 2. módosító indítvány. Kérem, a Főjegyző Urat ezt ismertesse.
Dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:
A 2. módosító indítvány arra vonatkozott, hogy ugyan ebbe a mellékletbe kerüljön be
az, hogy az Elnök magáncélra használhatja a hivatali gépjárművet,
gépjárműhasználatot engedélyezzen…
Szabó Loránd, képviselő:
Nem. Azt javasoltam, hogy a Közgyűlés hatáskörébe kerüljön be, az Elnök
vonatkozásában készüljön egy gépjárműhasználati szabályzat, és azt a Közgyűlés
hagyja jóvá. Hiszen nincsen ilyen szabályzat, ami az Elnökre vonatkozik. Amit
elküldtek azt Önök írták alá, és az Elnök önmagára nem szabályozhatja a
gépjárművet. Ezt elvi kérdésként vetem fel. Nem biztos, hogy ezt most kell
megbeszélni, hanem lehet, hogy vissza kell hozni, el kell készíteni a Szabályzatot.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Képviselő úr én úgy tudom, hogy van ennek egy előzménye. Történt a Közgyűlésben
erről egy döntés anno, még talán a Kovács Szilvia idejében, amikor ezt a rendeletet
megalkották.
Szabó Loránd, képviselő:
Ezt közgyűlésenként szerintem meg kell szavazni.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Jó, ezt a javaslatot mérlegeljük. Én örülnék, ha most elállna ettől a javaslattól és
ígérem, hogy akkor ezt megnézzük és konkretizáljuk a dolgot. Megnézzük ami volt,
behozzuk, lehet róla vitatkozni, ismét el lehet mondani, hogy az Elnök milyen gonosz,
és akkor onnantól fogva le lehet szavazni.
Szabó Loránd, képviselő:
Nem arról van szó, hogy az Elnök gonosz vagy nem gonosz, hanem arról, hogy az
Elnök betartja a jogszabályt vagy nem tartja be. Én úgy gondolom, hogy a
gépjárműhasználat mindig ciklusonként egy adott lehetőség, egy adott jog. Tehát
ciklusonként dönteni kell arról, hogy milyen gépjárművet, mire, hogyan használ.
Azzal, hogy a Kovács Szilvia vagy az azt követő elnökök mit csináltak, azzal már
nem érdemes foglalkozni. Itt egy adott önkormányzati ciklus, amiben az, hogy az
Elnök hogyan használhatja a gépjárművet nincs leszabályozva. Segítő szándékkal
pont azért, hogy az Elnök Úrnak ne legyenek később problémái, próbálok egy olyan
javaslatot adni, ami rendezi ezt.

7

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Rendben, értjük. Szavazzunk akkor a képviselő által előzőekben említett módosító
javaslatról. Kérem, most szavazzanak.
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 5 igen szavazattal, 3
tartózkodással és 7 nem szavazattal Szabó Loránd képviselő úr módosító
indítványát elutasította.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A rendelettervezetről szavazunk most. Kérem, szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett elfogadta a 4/2016. (IV.15.) önkormányzati rendeletét a
Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A 4/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét
képezi.)
2. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna megyei Integrált Területi Program módosítására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az ITP módosításnak két oka, szempontja merült fel. Az egyik, hogy a
törvénymódosítás és az operatív program gyorsítása érdekében a Kormányzat és az
Irányító Hatóság számos olyan kérést tolmácsolt a megyék felé, amelyet célszerűnek
tartottunk meglépni. Az egyik ilyen kérés, illetve javaslat az volt, hogy próbáljuk a
forrásoldalt minél hamarabb felhasználni, tehát ennek érdekében a Hivatal
Területfejlesztési Osztálya kidolgozott egy olyan javaslatot, amelyben a 27,5 milliárd
forintos TOP-os keretet szinte 100 %-ban az első szakaszra előre hoztuk. Kb. 2
milliárd forintnyi összeg maradt, amely a 2. ütemben kerül felhasználásra. A másik
módosítási indítvány. A Kormányzat az Európai Unióval is tárgyalásokat folytat a
Területi Operatív Program módosítása érdekében. Hiszen a 2011-ben kialkudott
különböző indikátorok egyikéről, másikáról kiderült, hogy szinte lehetetlen teljesíteni.
Ennek érdekében a Kormányzat megpróbál az Európai Unióval eredetileg
megállapodott TOP-al kapcsolatban egyezségre jutni. És azért is szükséges az ITP
módosítása, mert a Megye is szeretne majd az első forduló után átcsoportosításokat
végrehajtani a különböző tengelyek, vagy a különböző prioritások között. Az írásos
előterjesztést a képviselők megkapták. Az előterjesztést két bizottság tárgyalta. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta, Kerecsényi urat kérem,
hogy legyen kedves nyilatkozni.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Köszönöm. A Pénzügyi Bizottság egyhangúan támogatja az ITP módosítását.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökét kérem.
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Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök úr! A Bizottságunk is 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Megadom a szót Szabó képviselő úrnak.
Szabó Loránd, képviselő:
Ebből a táblázatból sejthető-e már esetleg az, hogy a zöldvárosos pályázati alap
szintén növekedhet, vagy marad az a jelenlegi szinten, hogy 600 millió-1 milliárd egy
pályázat. Én nem tudtam kivenni ebből az átcsoportosításból azért kérek segítséget.
Lehet, hogy ennyire nem részletezi, szabályozza még ez a táblázat.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Naszvadi Úrnak megadom a szót válaszadásra.
Naszvadi Balázs, osztályvezető:
Szeretnék képviselő úrnak válaszolni. A táblázatban szerepel a 2016-os évre
irányzott keretösszeg, ami a mi kezdeményezésünk alapján 1 milliárd 19 millió forint.
Folyamatban van ennek az átvezetése, tudomásunk szerint Kormányzat jóváhagyta
a kezdeményezésünket. Ez a jelenlegi érvényben lévő kiírásban érvényesíthető
összeg. Tehát még egyszer 1 milliárd 19 millió forint.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Van még kérdés? Kérdéseket lezártuk. Nem látok hozzászólási
szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik.
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

15

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 15/2016. (IV. 15.)
közgyűlési határozata a Tolna megyei Integrált
Területi Program módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évi
fejlesztési
keret
(ÉFK)
mellékletben
rögzített
módosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 272/2014.
(XI. 05) Kormány rendelet 19.§ b) pontja, valamint az 57.§
(4)
bekezdésben
foglalt
hatáskörében
eljárva
kezdeményezi a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, mint
Irányító Hatóságnál a Tolna megyei Integrált Területi
Program módosítását.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza
a Közgyűlés Elnökét, hogy a Tolna megyei Integrált
Területi Program módosított változatát készítesse el és azt
a Közgyűlés elé nyújtsa be.
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Felelős:
Határidő:

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
1.) azonnal
2.) az NGM részére azonnal
3.) 2016. június 30-ig

(A módosított 2016. évi fejlesztési keret a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét
képezi.)

3. NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás a TOP-5.1.1-15 azonosító számú felhívás keretében Tolna Megyei
Foglalkoztatási Paktum c. pályázat benyújtásáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Egy tájékoztató anyagot küldtünk a képviselőknek a Tolna Megyei Foglalkoztatási
Paktum című pályázat benyújtásáról. Erről a Közgyűlés már döntött, most
beszámolunk arról, hogy a folyamat határidőre megtörtént. Határozati javaslatunk
van. Az anyagot a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta, kérem
Széles András Elnök urat.
Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök úr! A Bizottság ezt a napirendi pontot is 8 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések, vélemények következnek. Megadom a szót Szabó
képviselő úrnak.
Szabó Loránd, képviselő:
Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e arról tudni, - mert az anyagból nekem nem
derül ki, - hogy a konzorciumi tagok a költségek vonatkozásában százalékosan
hogyan tudtak megállapodni. Úgy tudom, hogy alapból 70 %-ot a Kormányhivatal a
célcsoportra fog fordítani, tehát igazából a 30 % az, ami felosztható volt. Van-e ilyen
számadat? Ez azért lehet fontos, mert most kezdődnek a helyi paktumok és adhat
egy kis támpontot az egyeztetéshez.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Naszvadi Urat kérném szépen, hogy minden kiadható információt adjon
meg.
Naszvadi Balázs, osztályvezető:
Igen, született egy megegyezés, de ez nem lehet irányadó a helyi paktumok
vonatkozásában két ok miatt sem. Teljesen más feltételekkel kell a helyi paktumot
összeállítani, más teljesítendő kötelezettségekkel és más konzorciumi körrel. Minden
megyei szinten egyedi megoldás született. Mi amellett döntöttünk, hogy minél
kevesebb olyan tételt hagyjunk a projektben, amely későbbi közbeszerzés által
kiválasztandó tevékenység. Ezért született olyan döntés, hogy például
munkaerőpiaci szolgáltatás vonatkozásában, - ami nem elvárás, - mi eleve
konzorciumi partnert vontunk be a feladatok ellátásába. Tettük ezt azért, mert így
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láttuk biztosítottnak a projekt időben történő elindítását és ezáltal azokat az
indikátorokat határidőre teljesíteni, amit elvár a pályázat, az Irányító Hatóság is. A
megegyezés Tolna Megyében jól sikerült a Kormányhivatallal. Több tárgyalási
forduló volt. A kötelezően célcsoport finanszírozására fordítandó összegen felül, ami elhangzott itt, hogy 70 %-os nagyságrend, - mindkét fél engedett, tehát az
Önkormányzat és a Kormányhivatal is engedett saját feltételrendszeréből és egy
szükséges szakmai megvalósításhoz rendelt bér-járulék költség került rögzítésre,
illetve a szükséges eszközöknek a beszerzése került költségbe beállításra a
Kormányhivatal részére. A többi tevékenység vonatkozásában, ami a Hivatal, az
Önkormányzat, illetve önkormányzati cég vonatkozásában ellátható, az hozzákerült a
projekten belül. Most fejből nem mondanék pontos százalékokat, de ez nyilván
betekinthető, ha igénye van erre képviselő úrnak.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Szabó képviselő úr.
Szabó Loránd, képviselő:
Nem kívánok betekinteni. Annyi, hogy egy rövid e-mail keretében csak a
százalékokat ha megkaphatom.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Szerintem ez megoldható. Lezárom a napirendi pont vitáját. A határozati javaslatot
megkapták. Kérem, hogy szavazzanak.
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

15

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 16/2016. (IV. 15.)
közgyűlési határozata a TOP-5.1.1-15 azonosító számú
felhívás keretében Tolna Megyei Foglalkoztatási
Paktum c. pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatóról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TOP-5.1.115 azonosító számú felhívás keretében Tolna Megyei
Foglalkoztatási Paktum c. pályázat benyújtásáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta, és az előterjesztés 1. számú
mellékletben foglalt konzorciumi megállapodást, illetve a
2.
számú
mellékletében
foglalt
együttműködési
megállapodást tudomásul veszi.
(A konzorciumi megállapodás és az együttműködési
jegyzőkönyv 3. illetve 4. számú mellékletét képezik.)

megállapodás

a
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4. NAPIRENDI PONT
Javaslat megelőlegezési támogatás igénylésére
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Annak érdekében, hogy a Megye a projektmenedzsmenti feladatokat el tudja látni, a
Kormányzat úgy döntött, hogy olyan előlegigénylést lehet benyújtani a
Miniszterelnökséghez, amely ennek a munkának a lefolytatását biztosítja. Az előleg
tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy a Hivatali szervezeten belül a
munkafeladatok ellátására a kellő számú személyi és tárgyi feltételek meglegyenek.
Ezzel az előleggel el kell számolni, a fel nem használt előleget vissza kell fizetni,
illetve azt az előleget, amelyet projekthez használtunk fel, a projekt finanszírozásából
biztosítani kell. Írásban megkapták a közgyűlési tagok az előterjesztést. Az anyagot a
Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalását kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
A Bizottság egyhangúan támogatja az igénylést.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel
kapcsolatban. Nem látok kérdést, hozzászólást, így a napirendi pont vitáját lezárom.
Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról.
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

15

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2016. (IV.15.) közgyűlési határozata megelőlegezési
támogatás igényléséről
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
Határidő: folyamatos, illetve jogszabályi előírás szerint.
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5. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. felügyelő
bizottságába új tag megválasztására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot a testület tagjai írásban megkapták. A Jogi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta előzetesen az előterjesztést. Égi úr véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett támogatta a
javaslatot.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem
látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a
napirendi pont vitáját. A határozati javaslatról kérem, hogy most szavazzanak.
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás
és 1 nem szavazat mellett a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2016. (IV. 15.) közgyűlési határozata a Tolnáért Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú
Kft. felügyelő bizottsága új tagjának megválasztásáról
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
felügyelő bizottsága tagjának Kerecsényi Mártont választja
meg öt éves határozott időre. A felügyelő bizottsági tag
feladatát díjazás nélkül végzi.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

6. NAPIRENDI PONT
Nagymányok Város Önkormányzatának megkeresése
nyilatkozat aláírása tárgyában
Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

együttműködési

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Kérném dr. Égi
Csaba Elnök Urat, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 1
ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

13

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.
Széles András, a Bizottság elnöke:
Köszönöm Elnök Úr a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 8 igen
szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslat 1-es verzióját, a támogató javaslatot
fogadta el.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Alelnök úr a napirendi pont előterjesztője. Kérdezem kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót, tessék.
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm szépen, Elnök Úr. Nagymányokon jártunk Bán Róberttel, ahol több
település összejött. Ezek a települések elsősorban segítséget szeretnének kérni,
olyan lobbierőt, hogy a 80-as évek végén nyakukban maradt régi infrastruktúrát
valamilyen módon szeretnék hasznosítani, azokat a területeket szeretnék újra az ipar
részévé tenni. Vannak immobilis javaik, itt elsősorban szénvagyonra gondolok.
Mindenképpen fontos megjegyezni azt, és sajnálom, hogy nem voltam ott az
Ügyrendi Bizottság ülésén, hiszen elsősorban a 21. századra jellemző technológiákat
szeretnének. Itt nem arról van szó, hogy újabb komolyabb széndioxid lábnyomot
szeretnének lerakni, ahogy ez megtörtént a 80-as évek végén, hanem állami
segítséggel a megyének ez a leszakadt területe próbál egy 21. századi
technológiával előrébb lépni. Azt gondolom, hogy a Megyének fontos szerepe van
abban, hogy ezt mindenképpen támogassuk és minden politikai és gazdasági
tényezőt megmozgassunk, hogy ez a terület újra virágzó legyen. Köszönöm. És ha
lehet, akkor mindenki a támogatás mellett szavazzon.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Kérdés, vélemény? Szabó képviselő úr.
Szabó Loránd, képviselő:
Köszönöm szépen. Engem most sem győzött meg az előterjesztő. Hiszen magával
az alapüggyel nyilván nincsen gondom, természetesen minden olyan ügyet, amely
gazdaságfejlesztés, egy térség előre lépését segíti, azt támogatom. Halkan jegyzem
meg, hogy a Nagymányoki Polgármester Úr, amikor volt a TOP-os egyeztető egy
elég szép dicshimnuszt zengett arról, hogy saját erőből micsoda 40 hektáros ipari
parkot hoztak össze és már munkaerő sincs. Akkor most nem tudom melyik igaz,
virágoznak vagy kell segítség. Nekem továbbra is az a gondom, hogy az a Megye,
amelyik klímastratégiára pályázik, magáévá teszi ezt a fajta szemléletet,
remélhetőleg minél több település csatlakozik az ilyen jellegű programokhoz, az a
Megye, ahol van egy Paksi Atomerőmű, amely a szénerőművekhez, a
széndioxidkibocsátáshoz képest, még mindig jóval tisztább energiaforrás, az a
Megye ne támogassa a szénbányászatot. Nem magával a bányászattal van gondom,
- lehet, biztos, hogy 21. századi, - hanem megint megteremtünk egy alapanyagot,
ami nyilván felhasználásra kerül, és elégetés vagy valamilyen más úton a levegőbe
kerül. Úgy gondolom, hogy ez szembe megy mind a Köztársasági Elnök Úr
akaratával, mind a Párizsi Klímacsúccsal, ahol ugye 2 C°-ban állapították meg a
maximumot, ameddig elmehetünk a felmelegedésben. Halkan jegyzem meg, hogy
1,5 C°-nál tartunk, és fél C° az, amivel az emberiség játszik. Lehet, hogy ez apró
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dolog, de nekem jelképes dolog. Ha nem lenne ott az, hogy szénbányászat, akkor
két kézzel emelném fel a kezemet. Mivel ez ott van, ha lehet egy olyan módosító
kérésem, hogy szavazzunk arról egyszer, hogy maga a térség - Bonyhádtól
Nagymányokig - gazdaságfejlesztését támogatjuk, és egy B verzióban szeretnék
ellene szavazni, hogy kivéve részemről a szénbányászatot. Nem tudom ez
megoldható-e ilyen formában.
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
Én nagyon sajnálom, hogy ezek a dolgok, a szén és a bányászat egyfajta
sztereotípia. Nem erről van szó. A szén egy vegyület, egy alapanyag. Úgy kell
kezelni, mint amit a gyógyszeripar tud használni, az elektronikában használják és
nagyon sok olyan helyen használják, ami a jelenlegi technológiai tudásunk szerint
egyre jobban fejlődik. El kellene szakadni azoktól a régi berögzött dolgoktól, hogy a
szén azért van, hogy elégessük, hanem egészen másfajta értékei és lehetőségei
vannak. Erről szól tulajdonképpen a napirendi pont. Értem Polgármester Úr
hozzászólását és mélységesen együtt is érzek vele, mert valóban azért jutottunk ide,
mert olyan szénerőművek voltak, amik folyamatosan megterhelték a környezetet. Ezt
nem szabadna támogatni, de magát a szénnek a hasznosítását nem zárhatjuk ki,
hiszen ez az alapvető értéke, immobilis értéke annak a területnek, amiből próbálnak
valamilyen módon prosperálni. Úgyhogy én nem támogatom, hogy a
szénbányászatot vegyük ki. Maximum azt jeleníthetjük meg, hogy a
szénbányászatnak azon formáját, ami a szén egy az egyben történő elégetésével
kapcsolatos, azt ne támogassuk.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
További kérdés, vélemény? Szabó képviselő úr.
Szabó Loránd, képviselő:
Köszönöm. Amit Alelnök Úr elmond az a baj, hogy az nem derül ki ebből az igényből.
Másrészt azt tudjuk, hogy a mányoki, komlói szén minősége nem eget rengető.
Tehát úgy gondolom, hogy abba a csúcstechnológiás kategóriába, amit felhozott,
nem ezt a fajta szenet használják fel. Alapvetően ez egy átmenet inkább a
barnaszén felé, főleg a nagymányoki, mázai szén, mondjuk Komlón úgy ahogy volt
még egyfajta feketeszén réteg, ami összetöredezett. El nem tudom képzelni, hogy
ipari mennyiségben, amit itt bányásznak azt ne az energiaipar, vagy valamilyen káros
anyag kibocsátású ipar használja fel. Ha engem meggyőznek arról, hogy itt
bármilyen tiszta ipar, gyógyszeripar, elektronikai ipar, bármilyen alkatrészipar
használja fel, aminek nincs emissziós következménye, akkor én támogatni fogom.
Viszont ez nem derül ki nekem az előterjesztésből.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény? dr. Égi Csaba képviselő úr.
dr. Égi Csaba, képviselő:
Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy Alelnök Úr, mint előterjesztő megteheti azt, hogy
az előterjesztés részeként tekinti ezt az egy mondatot, és akkor ez teljesen világos,
és mindenki számára elfogadható.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény? Horváth Zoltán képviselő úr.
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Horváth Zoltán, képviselő:
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Érdeklődnék, hogy
tanulmány, vagy ehhez kapcsolódó papíros anyag készült-e.
Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
Igen. Részt vettem egy Nagymányoki találkozón. Ezen több település is ott volt, és
ott született meg ez a kezdeményezés. Két cég is jelen volt ezen és azokat a
technológiákat mutatták be, hogy hogyan lehet hasznosítani az ottani szenet. Be van
vizsgálva ez a szén, tudják, hogy milyen értékei vannak a szénnek. Erről a
technológiáról Naszvadi Urat is tájékoztatták, hiszen pályázni szeretnének megyei
forrásokra. Nekem viszont az a véleményem, hogy ez messze túlmutat a megyei
forrásokon. Arról lenne csak szó, hogy adunk nekik megfelelő papírt és megfelelő
erkölcsi hátteret a tekintetben, hogy a Kormányzat irányába el tudjanak menni, hogy
a saját értékeiket, még egyszer aláhúzom, hogy 21. századi technológiával és azzal
a tudással, ami ezeknek a cégeknek a birtokában van, megfelelően tudják
hasznosítani az adott terület prosperitásának érdekében. Be van vizsgálva a szén, a
technológia is meg van hozzá, pénz kellene hozzá. Vannak más területek a világon,
mondjuk Németországban a lignitbányák külszíni fejtéseit rekultiválták és 20 milliárd
eurót költöttek arra a területre, hogy turisztikai paradicsomokat hozzanak létre, amely
egy másfajta hasznosítása ugyan a bányának, de mégis megtörtént. Az a
véleményem, hogy ezek a barnamezős területek szintén arra várnak, hogy
valamilyen módon újra tudjuk őket hasznosítani. Erre pedig a legjobb megoldás az,
hogy az ottani értékek újra használhatók legyenek. Köszönöm szépen.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. További kérdés, vélemény. Nem látok. A határozati javaslatokat a testület
tagjai megkapták. Két határozati javaslatot találtak. Az 1. számú határozati javaslatról
szavazunk. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 2
tartózkodás és 1 nem szavazat mellett az 1. számú határozati javaslatot
elfogadta.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2016. (IV. 15.) közgyűlési határozata Nagymányok
Város
Önkormányzatának
megkeresése
együttműködési nyilatkozat aláírása tárgyában
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nagymányok
Város Önkormányzatának kezdeményezését támogatja és
felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét az előterjesztés
mellékletét képező együttműködési nyilatkozat aláírására.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
(Az együttműködési nyilatkozat a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A mai Közgyűlésünket ezennel bezárom. Köszönöm az aktív részvételét a testület
tagjainak. Május 13-án találkozunk várhatóan ugyanitt, mert a Vármegyeházán
program lesz. További szép napot kívánok mindenkinek!

k. m. f. t.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2016. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
(1)

A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (3)
bekezdésében
és
48.
§
(7)
bekezdésében
„az
elektronikus
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény” szövegrész helyébe „az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény” szöveg lép.

(2) A R. 43. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Közgyűlés döntéseit meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek, a
Közgyűlés rendeleteit és érdemi döntéseit közzé kell tenni az önkormányzat
honlapján. Megtekintésük az állampolgárok számára biztosított a megyei
aljegyzőnél. A Közgyűlés által elfogadott döntések elektronikus úton történő
közzétételének szabályait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.”
(3) A R. 44. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kezdeményezést – a munkatervben meghatározott esetek kivételével – a
Közgyűlés elnökéhez kell benyújtani a 22. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.”
(4) A R. 49. § (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:
„A közmeghallgatás az a fórum, amely a lakosság, az egyesületek közvetlen
tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálja.”
(5) A R. 68. § (8) bekezdésének utolsó mondatában „a politikai tanácsadók”
szövegrész helyébe „az önkormányzati tanácsadók” szöveg lép.
(6) A R. 68. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A hivatal engedélyezett létszáma 24 fő, amely 1 fő önkormányzati tanácsadót is
magában foglal.”
(7) A R. 77. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A területi nemzetiségi önkormányzatot annak elnöke képviseli. Az elnök, vagy
az általa a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők közül delegált
személy tanácskozási joggal részt vehet a megyei közgyűlés, valamint annak
állandó bizottságai ülésein.”

2. §
A R. 2. melléklete az alábbi 20)-22) pontokkal egészül ki:
„20) A turizmus fellendítése érdekében támogatja a megye egészére kiterjedő
térségi turisztikai desztináció menedzsment működését, valamint támogatja,
illetve kezdeményezi térségi jelentőségű turisztikai attrakciók létrehozását,
21) Marketing tevékenységet végez a helyi identitás erősítése érdekében, mely
hosszú távon csökkenti az elvándorlást,
22) Megyei foglalkoztatási paktum szervezésével és feladatainak ellátásával
elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok és munkanélküliek foglalkoztatási
esélyeinek növelését, a munkanélküliség csökkentését.”
3. §
A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. §
A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
5. §
(1) A R. 7. mellékletének 6.) pont e) alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„akadályoztatása esetén általános helyettese a Közgyűlés főállású alelnöke.”
(2)

A R. 7. mellékletének 6.) pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„h) az Elnök és a főállású alelnök együttes akadályoztatása esetén a döntéselőkészítő bizottságba helyettesítő személyt jelölhet ki.”

(3)

A R. 7. mellékletének 7.) pontja az alábbi d) alponttal egészül ki:
„d)
Olyan megállapodások megkötése, amelyek az önkormányzat kötelező
és önként vállalt feladatainak megvalósítását segítik, és nem járnak pénzbeli
kötelezettségvállalással.”
6. §

(1) Hatályát veszti a R. 20. § (1) bekezdés c.) pontjában az „osztályvezető-helyetteseit”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti a R. 20. § (2) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a R. 41. § (4) bekezdés b.) pontjában „(a szavazatok és
szavazólapok érvényességére, illetve érvénytelenségére a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 69. §-a megfelelően irányadó)” szövegrész.
(4) Hatályát veszti a R. 48. § (4) bekezdésében „- az elnök, bármely frakció, vagy a
jelen lévő képviselők 1/4-ének indítványára -” szövegrész.
(5) Hatályát veszti a R. 8. melléklet 5.) pont c.) alpontja.

1. melléklet a 4/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Közgyűlés képviselő csoportjairól
FIDESZ- KDNP frakció

Vezetője:
Tagjai:

Széles András
dr. Égi Csaba
Fehérvári Tamás
Kapitány Zsolt
Kerecsényi Márton
Kovács János
Pirgi József
Ribányi József
Süli János
JOBBIK frakció

Vezetője:
Bencze János
Helyettese: Horváth Zoltán
Tagja:
Ürmös M. Attila

2. melléklet a 4/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez
A Bizottságok feladatairól és a bizottságokra átruházott hatáskörökről
1
1.1

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Átruházott feladat- és hatáskörei

1.1.1. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke tekintetében
(díjazás és költségtérítés megállapítás, kártérítési felelősség megállapítása
kivételével).
1.2

Véleményezési feladat- és hatáskörei

1.2.1 Véleményezi a Közgyűlés tisztségviselőinek javadalmazására vonatkozó
előterjesztést,
1.2.2 Véleményezi az SZMSZ megalkotására és módosítására irányuló előterjesztést,
1.2.3 Véleményezi a Közgyűlés rendeleteit,
1.2.4 Véleményezi a Közgyűlés hatáskörének átruházására vonatkozó előterjesztést,
1.2.5 Véleményezi a Közgyűlés Hivatalának szervezeti, működési rendjére vonatkozó
javaslatot,
1.2.6 Előzetesen véleményezi a megyehatárt érintő területszervezési intézkedéseket,
1.2.7 Véleményezi a települési önkormányzatokkal
megállapodásokat, társulási szerződéseket.

létrejövő

együttműködési

1.2.8 Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a megye nemzetiségét érintő ügyekben,
1.2.9 Véleményezi a területi nemzetségi önkormányzat megyei önkormányzattól
történő feladat, - hatáskör átvételére irányuló kezdeményezését,
1.2.10 Megtárgyalja és véleményezi a megyei nemzetiséget e minőségében érintő
önkormányzati rendeletek tervezetét,
1.2.11 Megtárgyalja és véleményezi (a nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatának
ismeretében) a területi nemzetiségi önkormányzat egyetértését, véleményét
igénylő közgyűlési előterjesztéseket.
1.3

További kötelező feladat- és hatáskörei

1.3.1 Vizsgálja a Közgyűlés tagjainak mandátumát,
1.3.2 Lebonyolítja a Közgyűlés hatáskörébe tartozó választásokat, titkos
szavazásokat, megállapítja azok eredményét, és jelentést tesz a Közgyűlésnek,
1.3.3 Állást foglal jogi, ügyrendi kérdésekben,
1.3.4 Vizsgálja a Közgyűlés tisztségviselői, a Közgyűlés tagjai, valamint a bizottsági
tagok összeférhetetlenségét és az összeférhetetlenségi bejelentéseket,
1.3.5 Nyilvántartja és ellenőrzi a Közgyűlés tisztségviselői és a Közgyűlés tagjai
vagyonnyilatkozatait,
1.3.6 Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, annak eredményéről
tájékoztatja a Közgyűlést,

2
2.1

Pénzügyi és Monitoring Bizottság
Átruházott feladat- és hatáskörei

2.1.1 Kezeli a korábban a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott, le
nem zárt szerződésállományt, nyomon követi az ehhez kapcsolódó
ellenőrzéseket,
2.1.2 Dönt a támogatási szerződések lezárásáról, estleges szankciókról,
2.1.3 Dönt a korábban a Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott – Tolna
megyét érintő – támogatási szerződések módosításáról, esetleges szankciókról,
lezárásáról,
2.1.4 Dönt a követelésekről történő lemondásokról,
2.1.5 Dönt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében saját forrást
nem igénylő azon pályázatok benyújtásáról, amelyekben a Tolna Megyei
Önkormányzat a projektgazda, valamint meghatározza az ezekhez a
pályázatokhoz kapcsolódó végrehajtási feladatokat és felelősöket.
2.2 Véleményezési feladat- és hatáskörei
2.2.1 Véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetet,
2.2.2 Véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, illetve
zárszámadási rendelet tervezetet, valamint a vagyonkimutatást,
2.2.3 Véleményezi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló
stratégiai döntési alternatívákat,
2.2.4 Véleményezi a fejlesztési, felújítási források elnyerésére irányuló pályázatokat,
javaslatot tesz a pályázatok benyújtására,
2.2.5 Véleményezi a költségvetési rendelet módosítási tervezeteit,
2.2.6 Véleményezi a Közgyűlés tagjai, bizottságai, elnöke, a főjegyző pénzügyi
kihatással járó előterjesztéseit,
2.2.7 Véleményezi az önkormányzati költségvetési források terhére tervezett
fejlesztési, felújítási javaslatokat, különös tekintettel azok pénzügyi kihatásaira,
2.2.8 Véleményezi a korábban a Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint a
Regionális
Fejlesztési
Tanács
hatáskörébe
tartozó
előirányzatok
vonatkozásában meglévő támogatási szerződésállománnyal kapcsolatos
közgyűlési döntések tervezetét,
2.2.9 Véleményezi az önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet, a belső
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót,
2.3

További kötelező feladat- és hatáskörei

2.3.1 Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, a vagyon
változását, értékeli a változásokat előidéző okokat,
2.3.2 Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát,
2.3.3 Ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a
bizonylati fegyelem érvényesítését,
2.3.4 Javaslatot tesz a fejlesztési tervek szükség szerinti aktualizálására, pénzügyi
feltételektől függően a fejlesztések rangsorolására,

2.3.5 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Megyei Önkormányzat vagyonát érintő
fejlesztések, felújítások megvalósítását,
2.3.6 Figyelemmel kíséri az Önkormányzati vagyon alakulását,
2.3.7 Kezdeményezheti az önkormányzati vagyon hasznosítását,
2.3.8 Felügyeli, illetve ellenőrzi az Önkormányzat gazdasági társaságalakítási
(átalakítási) kezdeményezéseit, gazdasági társaságba történő pénzbeli és
apport befektetéseit,
2.3.9 Kezdeményezheti és segíti a gazdasági kapcsolatok kialakítását, szélesítését,
2.3.10 Közreműködhet - más szakmai bizottságokkal közösen - a Megyei
Önkormányzat Közgyűlése területfejlesztési feladatkörének ellátásában,
2.3.11 Kezdeményezheti önkormányzati biztos megbízását,
2.3.12 Felügyeli az önkormányzati vagyon hatékony működésének, megóvásának,
fejlesztésének elősegítését szolgáló stratégiai koncepciók előkészítését,
kidolgozását,
2.3.13 Ellenőrzi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló
stratégiai döntések előkészítését,
2.3.14 Felügyeli a vagyongazdálkodásra
határozatok előkészítését,

vonatkozó

önkormányzati

rendeletek,

2.3.15 Közreműködhet a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának
nyomon követésében és értékelésében,
2.3.16 Figyelemmel kíséri:
 A vállalkozást élénkítő megyei önkormányzati tevékenység területi hatását,
 A Megyei Önkormányzat
megvalósulását,

térségi,

területfejlesztési

tevékenységének

 A Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok közötti információs
kapcsolatok alakulását,
 A decentralizált pályázati rendszer működését.
3 Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
3.1 Véleményezési feladat- és hatáskörei
3.1.1 Előzetesen véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót, fejlesztési
programot, valamint a megyei területrendezési tervet, vizsgálja ezek országos és
a kiemelt térségekre vonatkozó tervekkel való összhangját,
3.1.2 Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források f
elhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat ( ágazati
tervek és uniós tervek),
3.1.3 Véleményezi a megyei sport rendezvény naptárakat,
3.2 További kötelező feladat- és hatáskörei
3.2.1 Segíti és koordinálja a Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési
tevékenységét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű térségekre,
3.2.2 Részt
vesz
ágazati
összehangolásában,

fejlesztési

koncepciók

kidolgozásában

és

3.2.3 Összehangolja a megyét, illetve több települési önkormányzatot érintő
területfejlesztési és rendezési feladatokat,
3.2.4 Összehangolja az elmaradott és speciális térségekkel kapcsolatos feladatokat,
3.2.5 Vizsgálja az infrastruktúra, az ellátás és szolgáltatások megyei helyzetét,
javaslatot dolgoz ki a területi különbségek mérséklésére, megszüntetésére,
3.2.6 Közreműködik a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek,
koncepciók kidolgozásában, elemzi a megyében folyó természet- és
környezetvédelmi tevékenységet, elősegíti a műemlékvédelmi feladatok
ellátását,
3.2.7 Figyelemmel kíséri a regionális jellegű kommunális szolgáltatás helyzetét, és
javaslatot készít a szolgáltatás fejlesztésére,
3.2.8 Közreműködik a Megyei Önkormányzat működési területén a gazdasági
adottságok, erőforrások feltárásának vizsgálatában, részt vesz az ezek
hasznosítását célzó programok, konkrét beruházások, fejlesztések, vállalkozások előkészítésében, létrehozásában, figyelemmel kíséri ezek megvalósulását,
3.2.9 Közreműködik a nemzetközi szervezetekben végzett tevékenység megyék
közötti jobb összehangolásában, az érdekek hatékonyabb érvényesítésében,
3.2.10 Elősegíti a közigazgatás területén történő együttműködés erősítését Bautzen és
Main Tauber járás, Alba megye, Szecsuán tartomány, Pozega Slavon megye,
Voronyezs megye, Bosznia-Hercegovina bevonásával,
3.2.11 Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei sportfeladatok ellátásával
megbízott Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége munkáját, és az
önkormányzati támogatás rendeltetésszerű felhasználását,
3.2.12 Közreműködik a megye sportpolitikai, testnevelési, diák- és szabadidő sport
fejlesztési koncepciójának kidolgozásában,
3.2.13 Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti
állapotát, adottságait,
3.2.14 Figyelemmel kíséri a megyei területrendezési terv és a településrendezési tervek
összhangját,
3.2.15 Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak
megvalósítását,
3.2.16 Közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és értékelésében, a
területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a
programok megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében,
3.2.17 Koordinálja a települések fejlesztési tevékenységét a települési önkormányzatok
felkérése alapján,
3.2.18 Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről,
3.2.19 Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel,
társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel.
3.2.20 Érvényre juttatja a megye települési önkormányzatainak sajátos, a térség
helyzetéből adódó érdekeit, megjeleníti, képviseli azokat,
3.2.21 Segíti a települési,
kapcsolattartást.

kistérségi

és

megyék

közötti

együttműködést,

INDOKOLÁS
A Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításához
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés működésének
részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében
határozza meg. Az Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át
nem ruházható hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési
rendjét.
Jelen módosítás indoka az önkormányzat önként vállalt feladatainak bővülése, a
Közgyűlés Elnökének felhatalmazása megállapodások megkötésére és feladatainak
pontosítása, Mötv.-ben foglalt szabályozási kötelezettségnek való elégtétel,
rendeletalkotási kezdeményezés részletszabályainak meghatározása, a FIDESZKDNP frakció tagjainak bővülése, a bizottságok feladatainak aktualizálása, a
közgyűlés üléseire részvételi joggal meghívandók felsorolásának törlése, a rendelet
egyes rendelkezései közötti összhang megteremtése, a Hivatal, azon belül az
önkormányzati tanácsadók létszámának pontosítása, a Tolna Megyei Közlöny
megszüntetése, valamint hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozások javítása.
Részletes indokolás
1. §
Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt az egyes
törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény
275. §-a hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával. A Közgyűlés üléseiről
készült jegyzőkönyvek, a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések, a Közgyűlés
által elfogadott döntések elektronikus úton történő közzétételének szabályait jelenleg az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény tartalmazza.
A Közgyűlés hivatalos lapjának, a Tolna Megyei
szükségtelenné vált az önkormányzati intézmények
Központnak történő átadásával. A Közgyűlés üléseiről
Közgyűlés döntései elektronikus úton közzétételre
honlapján, továbbá megtekinthetőek a Hivatalban.

Közlönynek a fenntartása
Megyei Intézményfenntartó
készült jegyzőkönyvek és a
kerülnek az önkormányzat

Az Mötv. 32. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében az önkormányzati képviselő a
képviselő-testület ülésén – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
módon – kezdeményezheti rendelet megalkotását. A szervezeti és működési
szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) 44. § (2) bekezdésében a 22. § (5)
bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban indokolt rögzíteni a
rendeletalkotást
célzó
képviselői
előterjesztés
benyújtására
vonatkozó
részletszabályokat.

Az Mötv. 53. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület a szervezeti és
működési szabályzatában határozza meg azoknak a fórumoknak a rendjét (község-,
várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az
egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való
bevonását szolgálják. Az SZMSZ 49. §-ában indokolt feltüntetni, hogy a Közgyűlés a
közmeghallgatás keretében biztosítja a lakosság és az egyesületek tájékoztatását,
valamint a döntések előkészítésébe való bevonását.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 239. § (2) bekezdése
alapján a képviselő-testület önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói
munkaköröket hozhat létre a képviselő-testület hivatalában a képviselő-testület és
bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a polgármester, főpolgármester,
megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) tevékenységéhez
közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására. Ennek megfelelően az SZMSZ 68. § (8)
bekezdésében a „politikai tanácsadó” kifejezés „önkormányzati tanácsadó”
kifejezésre módosítandó.
A Hivatal létszámának pontosítása szükséges a ténylegesen foglalkoztatott
köztisztviselői létszám alapján.
Az SZMSZ 56. §-a 2016. február 15. napi hatállyal kiegészítésre került a (4)
bekezdéssel, amely szerint a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei vagy az
általuk a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők közül delegált személy
tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés bizottságainak ülésén. Az SZMSZ 77. §
(4) bekezdésének a módosítását a fenti rendelkezéssel való összhang megteremtése
teszi szükségessé.
2.§
Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak bővítése indokolt néhány területtel. A
Megyei Önkormányzat feladatának tekinti a megye egészére kiterjedő turisztikai
attrakciók támogatását, a turizmus fellendítését. Az elvándorlás megállítása céljából
az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi identitás megőrzését, amelyet különböző
marketing tevékenységgel kíván elősegíteni. Az Önkormányzat a munkanélküliség
csökkentése érdekében, a hátrányos helyzetű csoportok és a munkanélküliek
foglalkoztatási esélyeinek növelése céljából el kívánja látni a megyei foglalkoztatási
paktummal kapcsolatos szervezési és egyéb feladatokat.
3.§
Széles András, a FIDESZ-KDNP frakció vezetője 2016. február 16. napján kelt
levelében kérte, hogy az SZMSZ legközelebbi módosításakor annak 4. mellékletében
a FIDESZ-KDNP frakció tagjai között kerüljön feltüntetésre Süli János.
4.§
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak változása a Közgyűlés
állandó bizottságai feladat- és hatásköreinek átgondolását tették szükségessé.

5.§
A döntés-előkészítő bizottságban az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök
általános helyettese a Közgyűlés főállású alelnöke.
Amennyiben az Elnök és a főállású alelnök is akadályoztatott, akkor az Elnök
helyettesítő személyt jelölhet ki a döntés-előkészítő bizottságba.
A Közgyűlés Elnökének egyéb feladat- és hatáskörei bővülnek azon megállapodások
megkötésével, amelyek elősegítik az önkormányzat kötelező és önként vállalt
feladatainak megvalósítását, és nem járnak pénzbeli kötelezettségvállalással. Az
Elnök felhatalmazását ezen megállapodások aláírására gyakorlati szempontok
indokolják.
6.§
A Hivatal belső szervezeti tagozódása nem tartalmaz osztályvezető-helyettesi
munkakört.
A Közgyűlés üléseire részvételi joggal meghívandók körének SZMSZ-ben rögzítése, és
ezáltal az ülés összehívása jogszerűségének formai kritériumaként való
meghatározása indokolatlan. Az adott napirendi pont tárgyalásában érintett személy
tanácskozási joggal minden esetben meghívásra kerül az ülésre. Emellett az Elnöki
Kabinet továbbra is megküldi az ülésekre szóló meghívót a felsoroltaknak.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényt a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 367. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. május 3. napjával.
Az SZMSZ 32. § (2) bekezdése alapján ügyrendi kérdésnek minősül az adott
hozzászólásra vonatkozóan szószerinti jegyzőkönyv készítésére irányuló javaslat,
amelyet a 32. § (1) bekezdése szerint bármely közgyűlési tag és a főjegyző tehet, és
amelyről a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Ezzel a
szabályozással ellentétes a 48. § (4) bekezdése, mivel az az elnök, bármely frakció,
vagy a jelen lévő képviselők 1/4-ének indítványa esetén teszi lehetővé szószerinti
jegyzőkönyv készítését. Az SZMSZ egyes rendelkezései közötti összhang
megteremtése indokolja a módosítást.
A megyei főjegyző feladat- és hatáskörei közül a Tolna Megyei Önkormányzat
Közlönyének kiadásával kapcsolatos teendők törlésre kerülnek.

Szekszárd, 2016. április 6.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei különösen:
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet módosításának mérhető társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nem lesznek.
b) Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Az adminisztratív terheket a módosítás nem befolyásolja.
d) Egyéb hatása: Nincs.
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet módosítására a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés, az egyes
rendelkezések közötti ellentmondás feloldása, valamint gyakorlati szempontok miatt volt
szükség.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2016. április 6.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

2. számú melléklet

ÜTEMEZÉS
Megye neve:
Megye ITP neve:
Megye
forráskeret (Mrd
Ft):

Tolna megye
Tolna Megyei Integrált Területi Program

27,545

2015
Támogatás (MFt)
Prioritás

Intékedések

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra
fejlesztése
1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
1.1.2 Inkubátorházak fejlesztése
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból

Kategória pontos
megnevezés

Megyén belül mindenki
számára elérhető

min összeg

50

max összeg

1000

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Megyén belül mindenki
számára elérhető

25

577

1000

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés
1.3.1 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható

Megyén belül mindenki
számára elérhető

20

1104

1.4. A foglalkoztatás segítése és az
életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével
1.4.1 A foglalkoztatás segítése és az
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
2.1. Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó településfejlesztés
2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
2.1.2 Zöld város kialakítása
2. Vállalkozásbarát, Földrajzi célterület
népességmegtartó Fejlesztési cél
településfejlesztés Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
2.1.3 Települési környezetvédelmi
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Megyén belül mindenki
számára elérhető

1

50

50

10

400

400

600

400

3.1. Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
3.1.1 Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható

Megyén belül mindenki
számára elérhető

50

600

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a megújuló
energia-felhasználás arányának növelése

3. Alacsony
3.2.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek,
széndioxid
intézmények, infrastruktúra energiakibocsátású
hatékonyság-központú rehabilitációja,
gazdaságra való
áttérés kiemelten a Földrajzi célterület
városi területeken

0,008

1,175
0,000
0,000
0,000

0,7884

1,183

0,008

1,175

0,394

0,074

0,320
0,000
0,000
0,000

0,394

0,074

0,320

2,366

1,390

0,977
0,000
0,000
0,000

Földrajzi
célterület

0,24986

3.né

Kiemelt
Fejlesztési
kedvezmén
cél
yezetti kör

0

0,2

0,44671

0,2

0,12986

0,12875
0

0

0

0
0,2

1,390

0,977

0,918

1,542

0,7708

0,1558

0,205

0,205

0,205

0,918

1,542

0,7708

0,1558

0,205

0,205

0,205

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,7708

0

0,1558

0,2

0,205

0,2

2,460

0,918

1,542

1,763

0,659

1,104

0,55173

1,763

0,659
0,000
0,000
0,000

1,104
0,000
0,000
0,000

0,55173

1,763

0,659

1,104

2,126

0,794

1,332

0,66648

2,126
0,000
0,000
0,000

0,794
0,000
0,000
0,000

1,332
0,000
0,000
0,000

0,66648

2,126

0,794

1,332

5,097

1,851

3,246

0

1,97095

0,424875

0,424875

0,424875

1,529
0,000
0,000
0,000

0,533
0,000
0,000
0,000

0,996
0,000
0,000
0,000

0

0,57095

0

0,424875

0

1,529

0,533

0,996

1,019
0,000
0,000
0,000

0,419
0,000
0,000
0,000

0,600
0,000
0,000
0,000

1,019

0,419

0,600

2,549
0,000
0,000
0,000

0,899
0,000
0,000
0,000

1,650
0,000
0,000
0,000

0,11173
0,11173

0,55173

0,147

0,147

0,11173

0

0

0

0,2

1

1

0
0

0

0,224875

0

0,177125

0,424875

0,2

0,4

0

0,177125

0,177125

0

0,4

0,147

0,177125

0,177125

0,177125

0,57095

0

0,177125

0,177125

0,1345

0,147

0,147

0,177125

0,1345

0,205

0,147

0,147

0,147

0,1345

0,66648

0,205

0,147

0

0
0,424875

2,549

0,899

1,650

2,596

1,382

1,214

0,4

0,16445

0,216375

0,216375

0,216375

2,596

1,382

1,214

0,4

0,16445

0,216375

0,216375

0,216375

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1,382

1,214

1,619

2,717

1,35828

0,27466

0,361375

0,361375

0,361375

0,9

0,27466

0,261375

0,261375

0,261375

1,959

0,000

0,000

0,000

1,076

1,959

0,216375

0,424875

2,596

1,076

0,16445

0

4,336

0,000

0,4

0,224875

Minden megyén
belüli jogosult
számára
pályázható

0,12875

0

0,12

Kiemelt
Fejlesztési
kedvezmény
cél
ezetti kör

0,12875

0,2

0,12986

Földrajzi
célterület

0,32875

0,12875

0,12875

0,12

4.né

Minden megyén
Kiemelt
Fejlesztési
belüli jogosult
kedvezmén
cél
számára
yezetti kör
pályázható
0,32875

0,12875

0

0,44671

Földrajzi
célterület

0,32875

0

0,7884
0

Minden megyén
belüli jogosult
számára
pályázható

0,216375

0,216375

0,000

3,035

1,301

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Tolna megyei városok

Minden megyén belüli
jogosult számára
pályázható

10

3

50

300

100

200

350

1255

5.1.2 Helyi foglalkoztatási
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
A TOP 1.1. intézkedés
keretében valósítanak
meg fejlesztést

40

250

0,543

0,9

0,27466

0,45828

0,758

0,543

0,000
0,000
0,000
0,758

0,742

0,277

0,465

0,23216

0,04704

0,061875

0,061875

0,061875

0,742
0,000
0,000
0,000

0,277
0,000
0,000
0,000

0,465
0,000
0,000
0,000

0,23216

0,04704

0,061875

0,061875

0,061875

0,45828

0

0,23216

0,04704

0,1

0,277

0,465

0,220

0,369

0,18421

0,03734

0,049125

0,049125

0,049125

0,589
0,000
0,000
0,000

0,220
0,000
0,000
0,000

0,369
0,000
0,000
0,000

0,18421

0,03734

0,049125

0,049125

0,049125

0,220

0,369

0,424

0,375

0

0

0

0,30865

0,066625

0,799
0,000
0,000
0,799
0,000

0,424
0,000
0,000
0,424
0,000

0,375
0,000
0,000
0,375
0,000

0

0

0

0,30865

0,066625

2,286

0,774

1,512

0

0

1

0,614

0

1,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1,000
0,000
0,000
0,000

0

0

1

0

0

1,000

0,000

1,000

1,286
0,000
0,000

0,774
0,000
0,000

0,512
0,000
0,000

0

0

1

0,049125

0,066625

0

0

0,614

0,512

0

0

0,000

0,297

0,018

0,279

0,297

0,018

0,279

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,510

0,355

0,155

0

0

0,510
0,000
0,000
0,000

0,355
0,000
0,000
0,000

0,155
0,000
0,000
0,000

0

0

0,510

0,355

0,155
13,218

0,049125

0,30865

0,279

27,545

0,049125

0,061875

0,589

0,774

0,03734

0,061875

0,799

1,286

0,18421

0,061875

0,1

0,742

0,000

Megyén belül mindenki
számára elérhető

0,1

0,589

0,018

100

0,261375

0,1

0,000
0,000
0,000

0,000

20

0,1

1,301

0,297

A Tamási és a Dombóvári
járás területe

0,261375

0,1

0,000
0,000
0,000

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok
5.2.1 A társadalmi együttműködés

0,261375

0

Minden megyén belüli jogosult számára

Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
5.3. Helyi közösségi programok
megvalósítása
5.3.1 Helyi közösségi programok
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható

Földrajzi
célterület

2,460

0,000

Földrajzi célterület

2.né

Kiemelt
Minden megyén
Fejlesztési
kedvezmén
belüli jogosult
cél
yezetti kör számára pályázható

2,366

Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
Megyén belül mindenki
pályázható
számára elérhető
3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása, komplex
fejlesztési programok keretében
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
Megyén belül mindenki
pályázható
számára elérhető

Kiemelt kedvezményezetti kör

1.né
Minden megyén
belüli jogosult
számára pályázható

2,460

3,035

4.1. Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése

5. Megyei és helyi
emberi erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatásösztönzés és
társadalmi
együttműködés

Kiemelt
kedvezményezetti
kör

1,183

0,000

Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható

Fejlesztési
cél

1,23511

Fejlesztési cél

4.1.1 Egészségügyi alapellátás
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
4.2. A szociális alapszolgáltatások
4. A helyi közösségi
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
szolgáltatások
4.2.1 A szociális alapszolgáltatások
fejlesztése és a
Földrajzi célterület
társadalmi
Fejlesztési cél
együttműködés
Kiemelt kedvezményezetti kör
erősítése
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
4.3. Leromlott városi területek
rehabilitációja
4.3.1 Leromlott városi területek
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei
és helyi foglalkoztatási együttműködések
5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör

Földrajzi
célterület

2,472

Kiemelt kedvezményezetti kör

50

Adott évben
meghirdetésre
kerülő forrás

1,472

1. Térségi gazdasági
környezet fejlesztése
Fejlesztési cél
a foglalkoztatás
elősegítésére

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Későbbiekben
felhasználható
összeg

3,944

Földrajzi célterület

Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható

2016

4.né
Intézkedésre és
konstrukciókra
eső összeg
(7 évre)

0
0
0

0,2

0
0
0

0,12193

0,08116

0,1905

0,198

0

0,198

0

0

0,06969

0,085

0

0,06969

0,08116
0,08116

0,198

0,085

0,06969

0,085

Megjegyzés

ÜTEMEZÉS
Megye neve:
Megye ITP neve:
Megye
forráskeret (Mrd
Ft):

Tolna megye
Tolna Megyei Integrált Területi Program

27,545

2017
Támogatás (MFt)
Prioritás

Intékedések/konstrukciók

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra
fejlesztése
1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
1.1.2 Inkubátorházak fejlesztése
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés
1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból
Megyei Önkormányzat saját projekt

1. Térségi gazdasági
környezet fejlesztése
a foglalkoztatás
elősegítésére

Kategória pontos
megnevezés

min összeg

max összeg

2015-2016-ban megjelent forrásokhoz kapcsolódo keretemelés
Intézkedésre és
konstrukciókra
eső összeg
(7 évre)

2015-ben
lekötött
(meghirdetett)
forráskeret

Későbbiekben
felhasználható
összeg

Adott évben
meghirdetésre
kerülő forrás

3,944
1,183
0,000
0,000
0,000

3,944
1,647
0,000
0,000
0,000

2,472
1,175
0,000
0,000
0,000

1,472
0,008

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1,183

1,647

1,175

0,008

0,000

0,394

0,320
0,000
0,000
0,000

0,320
0,000
0,000
0,000

0,074

0,000
0,000
0,000
0,000

0,394

0,320

0,320

0,074

0,000

2,366

1,977
0,000
0,000
0,000

0,977
0,000
0,000
0,000

1,390

0,000
0,000
0,000
0,000

2,366

1,977

0,977

2,460
2,460

2,460
2,460
0,000

1,542
1,542

0,918
0,918

0,000
0,000

Földrajzi célterület

0,000

0,000

0,000

0,000

Fejlesztési cél

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Megyén belül mindenki
számára elérhető

50

1000

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Megyén belül mindenki
számára elérhető

25

577

Kiemelt kedvezményezetti kör

Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló
1.3.1 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
1.4. A foglalkoztatás segítése és az
életminőség javítása családbarát,
1.4.1 A foglalkoztatás segítése és az
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
2.1. Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó településfejlesztés
2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
2.1.2 Zöld város kialakítása
Földrajzi célterület
2. Vállalkozásbarát,
Fejlesztési cél
népességmegtartó
Kiemelt kedvezményezetti kör
településfejlesztés
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
2.1.3 Települési környezetvédelmi
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
3.1. Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
3.1.1 Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Megyén belül mindenki
számára elérhető

50

20

1

1000

1104

400

Megyén belül mindenki
számára elérhető

50

400

Megyén belül mindenki
számára elérhető

50

600

Megyén belül mindenki
számára elérhető

10

400

2,460

2,460

1,542

0,918

0,000

1,763
1,763
0,000
0,000
0,000

1,104
1,104
0,000
0,000
0,000

0,659
0,659
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Megyén belül mindenki
számára elérhető

50

600

3. Alacsony
széndioxid
kibocsátású
Megyei Önkormányzat saját projekt
gazdaságra való
áttérés kiemelten a Földrajzi célterület
városi területeken

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Megyén belül mindenki
számára elérhető

Megyén belül mindenki
számára elérhető

10

100

Megyén belül mindenki
számára elérhető

3

200

Tolna megyei városok

50

350

Minden megyén belüli
jogosult számára
pályázható

300

1255

A TOP 1.1 intézkedés
keretében valósítanak
meg fejlesztést

40

250

A Tamási és a Dombóvári
járás területe

20

100

5.1.2 Helyi foglalkoztatási
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok
5.2.1 A társadalmi együttműködés
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
5.3. Helyi közösségi programok
megvalósítása
5.3.1 Helyi közösségi programok
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható

1,472
0,472

1.né
Megyei
önkormányzat
saját projekt

Földrajzi
célterület

2.né

Kiemelt
Minden megyén
Fejlesztési
kedvezmén
belüli jogosult
cél
yezetti kör számára pályázható
0
0

Megyei
önkormányzat saját
projekt

Földrajzi
célterület

3.né

Kiemelt
Fejlesztési
kedvezmén
cél
yezetti kör

Minden megyén
belüli jogosult
számára
pályázható

Megyei
önkormányzat
saját projekt

Földrajzi
célterület

4.né

Minden megyén
Kiemelt
Megyei
Fejlesztési
belüli jogosult
kedvezmén
önkormányzat
cél
számára
yezetti kör
saját projekt
pályázható

Földrajzi
célterület

Kiemelt
Fejlesztési
kedvezmény
cél
ezetti kör

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Minden megyén
belüli jogosult
számára
pályázható

0
0

0

0

0,472
0

0
1

1
0,918
0,918

0,918
0

0

0

1,763

1,763

1,104

0,659

0,000

2,126
2,126
0,000
0,000
0,000

1,332
1,332
0,000
0,000
0,000

0,794
0,794
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,659

2,126

2,126

1,332

0,794

0,000

5,097
1,529
0,000
0,000
0,000

5,097
1,529
0,000
0,000
0,000

3,246
0,996
0,000
0,000
0,000

0,533
0,533
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1,529

1,529

0,996

0,533

0,000

1,019
0,000
0,000
0,000

1,019
0,000
0,000
0,000

0,600
0,000
0,000
0,000

0,419
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1,019

1,019

0,600

0,419

0,000

2,549
0,000
0,000
0,000

2,549
0,000
0,000
0,000

1,650
0,000
0,000
0,000

0,899
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

2,549

2,549

1,650

0,899

0,000

2,596

2,596

1,214

2,596

0,000

1,382

0

0

0

0

2,596

2,596

1,214

1,382

0,000

1,382

0

0

0

0

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,794
1,851
0,533

0,533
0,419

0,419
0,899

0,899

0,000
0,000
0,000

2,596

2,596

1,214

1,382

0,000

4,336

4,336

2,717

4,336

0,000

1,619

0

0

0

0

3,035

3,035

1,959

1,076

0,000

1,076

1,382

0

0

0

0

0,000

0,000

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,519
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0,000

Fejlesztési cél

Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható

Minden megyén
belüli jogosult
számára
pályázható

2,126
2,126
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a megújuló
3.2.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek,
intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja,

Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása, komplex
fejlesztési programok keretében
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
4.1. Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
4.1.1 Egészségügyi alapellátás
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
4.2. A szociális alapszolgáltatások
4. A helyi közösségi
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
szolgáltatások
4.2.1 A szociális alapszolgáltatások
fejlesztése és a
Földrajzi célterület
társadalmi
Fejlesztési cél
együttműködés
Kiemelt kedvezményezetti kör
erősítése
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható
4.3. Leromlott városi területek
rehabilitációja
4.3.1 Leromlott városi területek
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei
és helyi foglalkoztatási együttműködések
5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási
Megyei Önkormányzat saját projekt
Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör

Kiemelt
kedvezményezetti
kör

Fejlesztési cél

0,000

Földrajzi célterület
Fejlesztési cél
Kiemelt kedvezményezetti kör
Minden megyén belüli jogosult számára
pályázható

Földrajzi célterület

0,000

1,763
1,763

Megyei Önkormányzat saját projekt

5. Megyei és helyi
emberi erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatásösztönzés és
társadalmi
együttműködés

Keretemeléssel
megnövelt 2015ös keret

Megyén belül mindenki
számára elérhető

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,035

3,035

1,959

1,076

0,000

1,301

1,301

0,758

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,543

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1,301

1,301

0,758

0,543

0,000

0,742
0,742
0,000
0,000
0,000

0,742
0,742
0,000
0,000
0,000

0,465
0,465
0,000
0,000
0,000

0,742
0,277
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,742

0,742

0,465

0,277

0,000

0,589
0,589
0,000
0,000
0,000

0,589
0,589
0,000
0,000
0,000

0,369
0,369
0,000
0,000
0,000

0,589
0,220
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,589

0,589

0,369

0,220

0,000

0,799
0,799
0,000
0,000
0,799
0,000
2,286
1,000

0,375
0,375
0,000
0,000
0,375
0,000
1,512
1,000

0,799
0,424
0,000
0,000
0,424
0,000
0,774
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,519
0,000

0,000
0,000
0,000

0,799
0,799
0,000
0,000
0,799
0,000
1,767
1,255
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1,000

1,255

1,000

0,000

0,000

1,286
0,000
0,000

0,512
0,000
0,000

0,512
0,000
0,000

0,774
0,000
0,000

0,519
0,000
0,000

1,286

0,512

0,512

0,774

0,519

0,000
0,297
0,297

0,000
0,297
0,297

0,000
0,279
0,279

0,000
0,018
0,018

0,000
0,000
0,000

0,297

0,297

0,279

0,018

0,000

0,000
0,000
0,000
0,510
0,510
0,000
0,000
0,200

0,000
0,000
0,000
0,510
0,510
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,155
0,155
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,355
0,355
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,355
0,355
0,000
0,000
0,000

0,510

0,510

0,155

0,355

27,545

1,076

0,543

0,000

0,355
12,562

0,543
0,277
0,277

0,277
0,22
0,22

0,22
0,424
0,424

0,424
0,255
0,255

0,255
0

0,519

0,519

0,018
0,018

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0,0888
0,0888

0,0888
0,0888

0,0888
0,0888

0,0888
0,0888

0,018

0,0888

0,0888

0,0888

0,0888

Megjegyzés, forrásfelhasználási módok pontos
és összegszerű definiálása az ITP alapján,
amennyiben releváns
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4. számú melléklet

„Együttműködési megállapodás a megyei, valamint a megyei jogú
város által létrehozott paktum-projektek tervezéséről és végrehajtásáról”

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám:
11746005-15416566
Adóigazgatási szám:
15733562-2-17
Képviseli:
Ács Rezső polgármester
mint együttműködő Partner (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Címe:
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Bankszámlaszám:
10046003-00292416
Adóigazgatási szám:
15733287-1-17
Képviseli:
Fehérvári Tamás elnök
mint együttműködő Partner (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
harmadrészről
TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Címe:
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.
Bankszámlaszám:
10046003-00299530-00000000
Adóigazgatási szám:
15789398-2-17
Alapító okiratának száma: TER-2/211/80/2015.
Képviseli:
Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott,
mint együttműködő Partner (a továbbiakban: Kormányhivatal, együttesen Felek) mint
között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:
I.

ELŐZMÉNYEK

Magyarország Kormánya célul tűzte ki az emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás
ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a Kormány a megyei
önkormányzatokkal, a megyei jogú városok önkormányzataival, a kormányhivatalokkal, a
helyi önkormányzatokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi és egyéb
szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani.
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Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás
területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű
foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon
hozzá.
A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei és
helyi/megyei jogú város szinten. A támogatás célja, hogy megyei szinten átfogó, országos
paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi
programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat határozza meg az
indikátorok területi célértékét. A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci
programokban résztvevők száma indikátor a Tolna Megyei Önkormányzat esetében 2018-ra
vonatkozóan 296,00 fő, a végső cél (2023) pedig 1 480,00 fő; Szekszárd Megyei Jogú Város
esetében 2018-ra vonatkozóan 79,00 fő, a végső cél (2023) pedig 392,00 fő.

II.

TERÜLETI LEHATÁROLÁS

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a TOP-6.8.2 pályázati felhívás keretében Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata beavatkozási területét a Szekszárdi járás területével
egyezően határozzák meg.

III.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁRGYA

III.1. Az együttműködés tárgya
Felek kijelentik, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt
foglalkoztatási együttműködésére vonatkozó pályázati felhívások kapcsán (TOP-6.8.2, TOP5.1.1.) a projektek tervezése és megvalósítása folyamán, a felhívásban hivatkozott szinergia
megteremtése érdekében folyamatosan és kölcsönösen együttműködnek, a projektek
előkészítését, megvalósítását és fenntartását konstruktívan, egymás munkájának
elősegítésével maradéktalanul teljesítik.
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III.2. Ütemtervek összehangolása
Felek kijelentik, hogy a projektek mérföldkövei által meghatározott ütemezésre tekintettel, a
projekt előkészítése során készített és a projekt előrehaladása valamint a Felek közötti
kooperáció okán folyamatosan aktualizált részfeladatokra lebontott ütemterveiket annak
rendelkezésre állásától számított három munkanapon belül megküldik egymás számára.
III.3. Szinergia kialakítása a projektek előkészítése és megvalósítása során
Felek vállalják, hogy a foglalkoztatási paktumok közötti szinergia kialakítása érdekében a
projekt előkészítés és a megvalósítás időtartama alatt az összhangot mutató
dokumentumok, szakértői anyagok, tanulmányok elkészítése során a közös egyeztetés
mellett azok munkapéldányait és jóváhagyás előtti teljesnek szánt verzióját kölcsönösen
megküldik egymás részére és egyeztetnek azok végleges állapotáról.
III.4. Külső szakértő bevonása
Felek vállalják, hogy külső szakértő bevonása esetén, annak nevét és elérhetőségét, valamint
az együttműködés során a Felekkel való együttműködésre való felhatalmazásáról és annak
mértékéről haladéktalanul, írásban értesítik az együttműködés tagjait.
III.5. Szakmai kapcsolattartók
Felek kijelentik, hogy az együttműködés során az alábbiakban kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek, a projektek előkészítése és megvalósítása tárgyában
folyamatosan konzultálnak.
A Felek a szakmai együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Név:

Szabó Veronika

Telefon:

+36 74 504 168

Mobil:

+36 30 494 8028

E-mail:

szabo.veronika@szekszard.hu

Tolna Megyei Kormányhivatal
Név:

Szűcsné dr. Füredi Szilvia főosztályvezető

Telefon:

+36 74 505 670

Mobil:

+36 30 352 4929

E-mail:

furedisz@lab.hu
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Név:

Dr. Szabó Zsoltné osztályvezető

Telefon:

+36 74 505 674

Mobil:

+36 30 969 7042

E-mail:

szabozso@lab.hu

Tolna Megyei Önkormányzat
Név:

Naszvadi Balázs osztályvezető

Telefon:

+36 74 505 630

Mobil:

+36 20 516 4199

E-mail:

naszvadi.balazs@tolnamegye.hu

Név:

Salamon Istvánné területfejlesztési referens

Telefon:

+36 74 505 651

Mobil:

+36 20 399 4814

E-mail:

salamonne@tolnamegye.hu

Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban
közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a
megállapodás módosítását.
Felek megállapodnak, hogy a projekt hatékony irányítása érdekében a releváns szakmai
anyagok jegyzéken szereplő dokumentumokkal kapcsolatos hivatalos leveleket, iratokat,
dokumentációkat alapvetően elektronikus formában továbbítják a szakmai kapcsolattartó
részére.

III.6. Döntési mechanizmus
Felek vállalják, hogy a projekt előkészítés és megvalósítás folyamatossága és tervezhetősége
érdekében az intézményüknél hatáskörrel rendelkező testületek, személyek általi döntési
mechanizmusok jelen megállapodásban nem részletezett általános eljárásrendjéről és
időtartamáról tájékoztatást adnak az együttműködő Felek részére.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt előkészítése és megvalósítása során a főbb döntéseket az Önkormányzat
testületei, valamint a rá ruházott hatáskörben a polgármester hozza. Az
Önkormányzat képviseletében a polgármester jár el. A TOP-6.8.2 pályázati felhívás
keretében a projekt operatív irányítását, így a jelen együttműködés Önkormányzat
oldali koordinációját közvetlenül - a jelen megállapodásban szakmai
kapcsolattartóként megjelölt - projektmenedzser irányítja és ellenőrzi.
Tolna Megyei Kormányhivatal
A projekt előkészítése és megvalósítása során a főbb döntéseket a Kormányhivatal
képviseletét ellátó Kormánymegbízott hozza. Az Önkormányzat és a Megyei
Önkormányzat projektjeinek előkészítése és megvalósítása során az együttműködés
operatív feladatait Kormányhivatal részéről a szakmai kapcsolattartók látják el.
Tolna Megyei Önkormányzata
A projekt előkészítése és megvalósítása során a főbb döntéseket a Megyei
Önkormányzat testületei, valamint az elnök hozza. A Megyei Önkormányzat
képviseletében az elnök jár el. A TOP-5.1.1. projekt pályázati felhívás keretében a
projekt operatív irányítását projektmenedzser irányítja és ellenőrzi. Jelen
együttműködés operatív feladatait a Megyei Önkormányzat részéről a szakmai
kapcsolattartó látja el.
III.7. Eljárási határidők
Az előkészítési és a projektvégrehajtási tevékenység folyamatossága érdekében Felek
főszabályként vállalják, hogy a nekik írásban és/vagy elektronikusan feltett kérdésekre
legfeljebb öt munkanapon belül írásban és/vagy elektronikusan válaszolnak. Felek kijelentik,
hogy a jelen pontban meghatározott eljárási határidőtől kizárólag különösen indokolt
esetben vagy a jelen megállapodásban hivatkozott döntési mechanizmusok eltérő eljárási
ideje okán van lehetőség.
III.7.1. Teljesítésigazolás
A Kormányhivatal vállalja, hogy a projektek megvalósítása során az Önkormányzat és/vagy
külső szerződött partnerek által jóváhagyásra benyújtott, a releváns szakmai anyagok
jegyzékén szereplő dokumentumok (előzetes tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány,
szakértői anyagok, részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv stb.) teljesítésigazolását a
kézhez vételtől számított öt munkanapon belül ellenjegyzik.
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III.7.2. Megismerési záradék
A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a szinergia megteremtése érdekében az
Önkormányzat és/vagy külső szerződött partnerek által jóváhagyásra benyújtott, a releváns
szakmai anyagok
jegyzékén szereplő dokumentumok
(előzetes
tanulmány,
megvalósíthatósági tanulmány, szakértői anyagok, részletes foglalkoztatási stratégia,
akcióterv stb.) befogadását követően a dokumentumokat a kézhez vételtől számított öt
munkanapon belül megismerési záradékkal látják el.
Felek megállapodnak, hogy a Megyei Önkormányzat és/vagy külső szerződött partnerek által
jóváhagyásra benyújtott dokumentumai tekintetében a dokumentumok megismerési
záradékkal történő ellátásával az Önkormányzatot kérik fel.
III.7.3. Felek releváns szakmai anyagok jegyzékén szereplő dokumentumokkal kapcsolatos
jóváhagyó nyilatkozatai
Felek megállapodnak, hogy a releváns szakmai anyagok jegyzékén szereplő dokumentumok
tekintetében a teljesítésigazolás kormányhivatali ellenjegyzése és a megismerési záradék
rögzítése nélkül az adott dokumentumok tárgyában kifizetést nem teljesítenek.

IV.

KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK

IV.1. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a projektek előkészítése és végrehajtása során
folyamatosan együttműködnek és konzultálnak. Az információ pontos áramlásáért és a
korrekt tájékoztatásért a Felek együttesen felelnek. A teljesítés bármilyen ok miatt történő
veszélyeztetése esetén egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal
bármelyikük érdekkörében felmerülő károkozástól egymást óvják.
IV.2. Kommunikációs eszközök
Felek kijelentik, hogy a jelen együttműködés megvalósítása során az alábbi kommunikációs
eszközöket, csatornákat alkalmazzák:
-

hivatalos levelezés

-

szakmai értekezlet

-

e-mailen történő egyeztetések

-

telefonon történő egyeztetések

-

elektronikus tárhely (Dokumentumtár)
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Hivatalos levelezés
A hivatalos levelezés alkalmazható, amikor valamilyen ügy döntést igényel, vagy
hivatalos tájékoztatást, választ ad felmerült kérdésekre. Hivatalos levelezésnek
minősül, a hivatali protokoll szerint kiadmányozott, szkennelt dokumentum
elektronikus levélben történő megküldése is.

Szakmai értekezlet
Felek kijelentik, hogy a foglalkoztatási paktum projektek eredményes lebonyolítása
érdekében, annak teljes időtartama alatt, jelen megállapodás jóváhagyását követően
legalább havi rendszerességgel, a projektek megvalósításában közreműködő
valamennyi érintett képviselőinek részvételével szakmai értekezletet tartanak,
melynek napirendi pontjairól minimum három munkanappal korábban, a meghívó
kiküldéséve értesíteni szükséges a résztvevőket.

Felek vállalják, hogy a szakmai értekezletet követő öt munkanapon belül az ott
elhangzottakról emlékeztetőt készítenek, amelyet a tagok jóváhagyását követően,
feltöltenek a dokumentumtárba és azzal egyidejűleg valamennyi résztvevő tag
részére megküldenek.
A szakmai értekezlet összehívásáért, lebonyolításáért, az emlékeztető elkészítéséért
az Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat felváltva felelős.
E-mailen történő egyeztetések
Elsősorban az együttműködő Felek közötti közvetlen kommunikációt szolgálja, a
döntés-előkészítés jellemző kommunikációs csatornája. A gyakoriságát a projektek
előrehaladása során felmerülő egyeztetési igények határozzák meg. Jelen
együttműködés tagjai közötti hatékony információáramlás elősegítése érdekében, a
jogi relevanciával bíró dokumentumok átadását kivéve, a kapcsolattartás elsősorban
e-mailen történik.
Az elektronikus formában, a jelen megállapodásban rögzített e-mail címekre érkező
üzeneteket és csatolt mellékleteit a felek a szokásos munkarendben, munkanapokon,
hétfőtől csütörtökig 08:00 – 16.30, pénteken 8.00-14.00 közötti időszakban veszik át.
A fenti időszakon túl érkező üzenetek átvételére a következő munkanapon kerül sor.
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Telefonon történő egyeztetések
Elsősorban ezek is az együttműködő felek közötti közvetlen kommunikációt
szolgálják, a döntés-előkészítés jellemző kommunikációs csatornája. A gyakoriságát a
projektek előrehaladása során felmerülő egyeztetési igények határozzák meg. A
telefonon történő egyeztetések írásban történő dokumentálását (feljegyzés)
követően hivatkozhatóak.
Elektronikus tárhely (Dokumentumtár)
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a TOP-6.8.2 pályázati felhívásra benyújtandó
pályázati anyag elkészítése és annak eredményessége esetén a projekt lebonyolítása
során keletkezett dokumentumok online tárolására és nyilvántartására egy
elektronikus tárhelyet hoz létre, melynek jelen együttműködéssel érintett területeit
megnyitja a Felek számára.
Az elektronikus tárhely a következő
http://dokumentumtar.szekszard.hu/

internetes

helyen

érhető

el:

Az Önkormányzat az elektronikus tárhely jelen együttműködéssel érintett
adatbázisaihoz való hozzáférést egyeztetett jogosultsági szinteken, jelen
megállapodásban hivatkozott szakmai kapcsolattartók számára biztosítja.
A Kormányhivatal és a Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy jelen
együttműködési megállapodás során a kötelező szinergia létrehozásához szükséges, a
felek által meghatározott releváns szakmai anyagok jegyzékén szereplő
dokumentumaikat az elektronikus tárhelyre feltölti.

IV.3. A sajtó tájékoztatásával, marketinggel kapcsolatos együttműködés feltételei
Felek megállapodnak, hogy a projekt társadalmi és lakossági érzékenységére, a projektekkel
kapcsolatos mindennemű elektronikus vagy nyomtatott nyilvános tájékoztatás, marketing és
reklám tevékenység a Felek hivatalos képviselőjének előzetes tájékoztatása mellett
történhet. A kommunikációt megelőző 3 munkanappal elektronikus úton kell megküldeni a
tájékoztatást. Amennyiben bármelyik fél nem ért egyet annak tartalmával, rövid úton
egyeztetést kezdeményez.
A fenti jóváhagyás megszerzéséhez Felek az alábbi elérhetőségeken kommunikálnak:
-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata: sajto@szekszard.hu

-

Tolna Megyei Kormányhivatal: hivatal@tmkh.gov.hu

-

Tolna Megyei Önkormányzat: kabinet@tolnamegye.hu
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V.

HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG

Felek vállalják, hogy a foglalkoztatási együttműködésre vonatkozó pályázati felhívásokra
benyújtásra kerülő pályázatok érvényes és eredményes elbírálása esetén a projektek
megvalósítása alatt vagy azt követően a kötelezően előírt együttműködési kötelezettség
elmulasztásából eredő, a másik Felet ért károkért helytállási kötelezettséggel tartoznak.

VI.

A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA

Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás valamennyi fél által történő aláírásától a
foglalkoztatási együttműködésére vonatkozó pályázati felhívások (TOP-6.8.2, TOP-5.1.1.)
kapcsán benyújtásra kerülő pályázatok előkészítésének, nyertessége esetén
lebonyolításának és fenntartási idejének véghatáridejéig van hatályban.

VII.

ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

VII.1. Felek megállapodnak, hogy a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályaikat jelen
együttműködés teljesítésére vonatkozóan egymásra kiterjesztik. Továbbá vállalják, hogy
külső szerződő partnereik részére a rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében az
adatvédelmi és biztonsági szabályok betartását fokozottan előírják.
VII.2. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen együttműködés során rendelkezésre bocsátott
személyes adatokat a másik fél a projekt előkészítése, teljesítése és fenntartása során,
valamint szerződés nyilvántartásai és a megállapodásban foglaltak követése céljából kezelje.
Felek képviselői jelen megállapodás aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt és az együttműködés során átadásra kerülő személyes adataikat az információs
önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 5.§ (1)
bekezdése alapján a projektek pénzügyi elszámolása során a Közreműködő Szervezet által
igényelt körben és mértékben a szerv részére a másik fél kiadja és a szerv a személyes
adatokat a projekt elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.
VII.3. Felek megállapodnak, hogy külső szakértő bevonása esetén a személyes adatok
kezelésére és kiadására vonatkozó felhatalmazást az együttműködő Felek számára biztosítja.
VII.4. Az elektronikus tárhelyen elhelyezett dokumentáció személyes adatokat tartalmaz. A
személyes adat kezelésére vonatkozó felhatalmazás biztosításáért a dokumentumot a
tárhelyre felhelyező fél a felelős.
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VIII.

AZ INFORMÁCIÓK BIZALMAS KEZELÉSE

VIII.1. Felek kijelentik, hogy a jelen együttműködési megállapodás teljesítése során
tudomásukra jutott minden információ, tény, adat és birtokukba került irat bizalmas
információnak (továbbiakban: Bizalmas Információ) tekintendő.
VIII.2. Felek kijelentik, hogy Bizalmas Információ kizárólag a jelen megállapodás teljesítése
során, annak érdekében használható fel. A felek vállalják, hogy Bizalmas Információt a jelen
megállapodás tartama alatt és annak megszűnését követően a költségvetési pénzeszközök
szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére jogosult szervek és a pályázat ellenőrzését
végző szervezet kivételével további személynek nem adnak át a másik fél kifejezett előzetes
írásbeli engedélye nélkül, kivéve, ha azt jogszabályi rendelkezés kötelezővé teszi.
VIII.3. A felek vállalják, hogy alkalmazottjaikat, munkatársaikat és egyéb közreműködőiket
tájékoztatják a Bizalmas Információk kezelésére vonatkozó, az VII.2. pontban meghatározott
kötelezettségekről.
IX.

A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

A megállapodásban szabályozottakat csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös
megállapodással, írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet
módosítani. Szóban, ráutaló magatartással, vagy elektronikus (nem papír alapú) formában
írásban tett jognyilatkozat a megállapodás módosítására nem alkalmas.
A Megállapodás módosítását bármelyik fél a másik félhet intézett írásban megtett javaslattal
kezdeményezheti. A Megállapodást aláíró felek a módosítás kezdeményezését 8
munkanapon belül véleményezik, véleményükről a kezdeményező felet írásban
tájékoztatják. Vita esetén a megállapodást aláíró felek személyes egyeztetést tartanak 15
munkanapon belül.
X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

X.1. Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja rendelkezései alapján átlátható szervezetnek minősülnek.
X.2. Felek megállapodnak, hogy jelen együttműködési megállapodás felmondása naptári év
végi, december 31. napi határidő megjelölésével lehetséges, akként, hogy a felmondási idő
véghatáridejét megelőző három hónappal bejelentéssel kell élni az együttműködő felek
irányába.
X.3. Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a megállapodás
aláírására és teljesítésére.
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5. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZAT
(PAKTUM)
„A jövő nem egy hely, ahová tartunk: él már a jelenben is, a fejünkben, gondolatként.
A jövőt mi hozzuk létre, de közben máris alakít bennünket.”
(Stephen Grosz)

Készült a Nagymányokon 2016. március 18-án tartott „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig”
Egyezető Fórum eredményeként.
A nyilatkozat aláírói egységes és közös akaratukat fejezik ki, hogy a Kelet-Mecsek és térsége
gazdasági fellendülésének elkötelezett hívei, akik a nemzetgazdaság aktív részvevői kívánnak
lenni.
Ennek érdekében célunk, hogy
- újraiparosítással, ásványi kincseink felhasználásával régi-új iparágat teremtsünk, a
gazdasági életet térségünkben fellendítsük,
- az ipari és bányaipari fejlesztésekkel párhuzamosan élhetőbb településeket alakítsunk
ki,
- széles körben megismertessük a döntéshozó személyekkel és szervekkel és az ország
lakosságával térségünk iparfejlesztésében és a bányászatban rejlő lehetőségeket,
- szakmaiságon alapuló reális helyzet ismertetésével közérthetően mutassuk be a
bányászat azon előnyét, amely során az importált nyersanyagok mennyisége
csökkenthető, kiváltható, és ezen keresztül az elérhető munkahelyek száma, a
befizetett adók, járulékok mértéke növelhető,
- felhívjuk a figyelmet a bányászszakma kultúrájának megmentésére, az oktatás terén
pedig a szakmunkás és középfokú szakképzés kiterjesztésének szükségességére.

Céljaink elérése érdekében
- szoros kapcsolat kialakításával az iparfejlesztéssel és bányászattal kapcsolatos
tevékenységünket egyeztetjük, összehangoljuk,
- a térség helyzetének, lehetőségeinek reális, szakmai alapokon nyugvó bemutatásával
kívánjuk előmozdítani a térséget érintő politikai-gazdasági döntéseket,
- a nyilatkozat aláírói Polics József Komló Város polgármesterét, Pecze Gábor Máza
Község polgármesterét és Karl Béla Nagymányoki Város polgármesterét szószólónak
választják meg, akik képviselik minden fórumon a paktum érdekeit,
- jelen együttműködési nyilatkozatban foglaltakat ismertetjük a Kormánnyal, az
Országgyűléssel, és kérjük támogatásukat közös céljaink eléréséhez.
Nagymányok, 2016. március 18.

