Egyszerű többség
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21-i ülése 6.
számú napirendi pontja
Javaslat kormányzati stratégiai megállapodás megkötésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Közgyűlés valamennyi bizottsága.
Tisztelt Közgyűlés!
A Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium közösen elkészítette a
megyei önkormányzatokkal történt előzetes egyeztetések alapján a „Stratégiai
megállapodás a 2014-2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programok
megyéket érintő fejlesztéseiről” c. dokumentum tervezetét, melyet 2014. január 27én véleményezésre megküldött a megyei elnökök részére. A véleményezés
határideje 2014. január 30. (csütörtök) 15.00 óra volt. A beérkező vélemények
alapján a dokumentum tervezet átdolgozásra került. A javított, átdolgozott
dokumentummal kapcsolatban 2014. február 4-ig kellett a megyei elnököknek
egyetértésüket kifejezniük. Az így elkészült dokumentum első olvasatát az Országos
Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum is megtárgyalta a 2014. február 6-i ülésén.
A stratégiai megállapodást, melyben a megyei önkormányzatok és a Kormány 20142020 közötti együttműködés területeiről esik szó a tervek szerint a Miniszterelnök Úr
és a megyei elnökök látják majd el kézjegyükkel ünnepélyes keretek között március
hónapban az előzetes közgyűlési jóváhagyásokat követően.
A stratégiai megállapodás teljes szövege jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2014. (II. 21.)
közgyűlési határozata a kormányzati stratégiai
megállapodás tárgyában:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
kormányzati stratégiai megállapodást a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és
felhatalmazza elnökét annak aláírására.

Szekszárd, 2014. február 10.
dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Melléklet
Melléklet a …../2014. (II.21.) közgyűlési határozathoz

Stratégiai megállapodás
a 2014–2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programok megyéket érintő
fejlesztéseiről
Amely létrejött egyrészről
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
képviseli: Orbán Viktor, miniszterelnök,
(a továbbiakban: Kormány),
másrészről
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Bányai Gábor, a közgyűlés elnöke,
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Farkas Zoltán, a közgyűlés elnöke,
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke,
CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Magyar Anna, a közgyűlés elnöke),
FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Törő Gábor, a közgyűlés elnöke,
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: dr. Szakács Imre, a közgyűlés elnöke,
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Kocsis Róbert, a közgyűlés elnöke,
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Szabó Róbert, a közgyűlés elnöke,
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Kovács Sándor, a közgyűlés elnöke,
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
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képviseli: Popovics György, a közgyűlés elnöke,
NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke,
PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
képviseli: dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke,
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke,
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke,
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke,
VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke,
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke,
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke,
(a továbbiakban a tizenkilenc megyei önkormányzat együtt: megyei önkormányzatok),
között (a továbbiakban a Kormány és a megyei önkormányzatok együtt: Felek) az alulírott napon és
helyen,
 elismerve, hogy a megyék történelmi szerepére, a magyar alkotmányosság és függetlenség
védelme érdekében kifejtett erőfeszítéseit, több mint nyolc millió polgár otthonaként kiemelt
figyelmet érdemelnek,
 rögzítve, hogy az új típusú megyék kiemelt feladata a területfejlesztés,
 egyetértve abban, hogy a megyék megváltozott szerepének kezelése és a vidék megfelelő
fejlődési pályára állítása olyan közös ügy, melyben a Kormány és a megyei önkormányzatok
stratégiai együttműködésére van szükség,
 abban a meggyőződésben, hogy a megyék sikere egész Magyarország sikerességének a záloga,
 azzal a szándékkal, hogy a megyék sikeres fejlődését biztosítsák,
a következők szerint:

I.
Előzmények és cél
1. A Felek megállapítják, hogy az új típusú megye koncepciójáról szóló 1361/2011. (XI. 8.) Korm.
határozattal a Kormány a fejlesztéspolitika területi szintjén jelentkező feladatok megyei
önkormányzatok általi ellátásához szükséges intézkedések megtételét rendelte el.
2. A Felek megállapítják, hogy a Kormány javaslatára a fentieknek megfelelő tartalommal fogadta az
Országgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, amely
alapján a megyei önkormányzatok elsődlegesen – egyebek mellett – területfejlesztési és
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3.

4.

5.

6.

vidékfejlesztési feladatokat látnak el.
A Felek rögzítik továbbá, hogy mindezzel összefüggésben, a megyei önkormányzatok új
feladatainak részletesebb szabályozása érdekében, az Országgyűlés a Kormány javaslatára több
ízben is módosította a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt.
A Kormány nyilatkozza, hogy a 2014–2020 közötti uniós programozási időszakra történő
felkészülés érdekében számos, a megyei önkormányzatok fentiek szerinti új szerepével számoló
határozatot hozott, így különösen
a) a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII.
17.) Korm. határozatot,
b) a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.)
Korm. határozatot,
c) a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi
régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről szóló
1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozatot,
d) a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei
önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források
megoszlásáról, valamint a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló
1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot.
A Kormány nyilatkozza, hogy javaslatára az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 –
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozatot (a
továbbiakban: OFTK).
A Felek célja e megállapodással, hogy
a) biztosítsák a megyében tervezett fejlesztések összehangoltan és olyan módon kerüljenek
megvalósítására, hogy az Magyarország, a magyar állampolgárok és a megyében élő polgárok
érdekeit egyaránt szolgálják,
b) megye területfejlesztési koncepciójában foglalt, az OFTK-val összhangban álló fejlesztési
elképzelések megvalósítását elősegítsék,
c) megteremtsék annak feltételeit, hogy a megye középtávú fejlesztési terveiben foglalt fejlesztési
elképzeléseinek megvalósítása érdekében a Felek által kiemelt jelentőségűnek nyilvánított
fejlesztési javaslatok a 2014–2020 közötti uniós programozási időszakban megvalósuló operatív
programokba beépíthetőek legyenek,
d) biztosítsák, hogy a megyei önkormányzatok aktívan közreműködhessenek a megyét érintő
térségi és határon átnyúló együttműködési programokban.

II.
Az együttműködésről
7. A Felek megállapodnak, hogy az I. fejezetben meghatározott célok érdekében, elsődlegesen a III.
fejezetben meghatározott területeken
a) a Kormány rendszeresen eljuttatja azokat az információkat, megadja azt a tájékoztatást és az
iránymutatást a megyei önkormányzatok részére, amelyek álláspontja szerint azoknak a
jogszabályban meghatározott feladatai szabályos, hatékony és célszerű elvégzéséhez szükséges,
b) a Kormány kikéri a megyei önkormányzatok véleményét minden, a feladatkörüket érintő,
fejlesztéspolitikai szempontból jelentős kérdésben – ha azt sürgős szükség vagy más alapos ok
ésszerűtlen mértékben meg nem nehezíti –,
c) a Kormány biztosítja fejlesztéspolitikáért felelős kormányzati szerve útján, hogy a megyei
önkormányzatoknak rendszeresen személyes konzultációra nyíljon lehetőségük,
d) a Kormány szakmailag támogatja és koordinálja a Nemzetgazdasági Minisztérium útján és a
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Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal bevonásával a megyei önkormányzatoknak a 2014–2020
közötti uniós programozási időszakra történő tervezési felkészülését,
e) a megyei önkormányzatok a kialakuló legjobb gyakorlataikról rendszeresen tájékoztatják
egymást és a Kormányt,
f) a megyei önkormányzatok az I. fejezetben meghatározott cél elérése érdekében – elsődlegesen a
III. fejezetben meghatározott területeken – javaslatot tehetnek a Kormány részére, amely azt a
lehetőségekhez mérten figyelembe veszi.
8. A Kormány nyilatkozza, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban:
TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP)
irányító hatósági funkcióit a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el, a támogatói döntéseket a
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (a továbbiakban: ROP IH) saját
jogkörében (és felelősségére).
9. A megyei önkormányzatok vállalják, hogy a TOP és VEKOP fejlesztései kapcsán részt vesznek a
pályázatok kiírásának előkészítésében, projektgenerálási, véleményezési feladatok ellátásában, az
értékelésben, a döntési javaslatok megfogalmazásában a ROP IH, illetve a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság részére.
10. A megyei önkormányzatok vállalják az integrált területi beruházások (a továbbiakban: ITI) körében,
hogy
a) ellátják a megyei ITI-vel összefüggő tervezési feladatokat (stratégia és projektlista, beleértve a
projekteket és a kis projekt alap lehetőségét is),
b) a ROP IH-val való tárgyalásos folyamat eredményeként kerül elfogadásra az ITI Stratégia,
c) ITI gazdai feladatkörében monitorozza és nyomon követi a stratégiájának megvalósulását,
valamint jelent arról a finanszírozó irányító hatóságnak.
11. A megyei önkormányzatok vállalják, hogy a közösség által irányított helyi fejlesztések (a
továbbiakban: CLLD) körében
a) elősegítik a CLLD csoportok közötti földrajzi lehatárolások összehangolását,
b) támogatják és segítik a helyi fejlesztési stratégia megalkotását és végrehajtását,
c) elősegítik, hogy a város-vidék kapcsolatok erősítésére fókuszáló helyi projektek uniós forrásai –
a helyi fejlesztési stratégiák célrendszeréhez illeszkedve – kiemelten járuljanak hozzá a vidéki
térségek fejlesztéséhez,
d) támogassák a területüket érintő stratégiák összehangolását, annak érdekében, hogy a megye
területén megvalósuló fejlesztések minél több szinergikus hatást eredményezzenek (pl. megyei
programok kistérségi csomagjaival).
12. A Kormány vállalja a CLLD-vel összefüggésben, hogy a megyei önkormányzatok koordinációs
feladatának ellátásához módszertani támogatást nyújt.
13. A megyei önkormányzat vállalja, hogy a Kormány által részére megküldött anyagot a
véleményezésre felkérő levélben megjelölt módon és határidőben véleményezi és arról tájékoztatja
a Kormányt. Az ilyen célra megállapított határidő három munkanapnál akkor lehet rövidebb, ha azt
sürgős szükség vagy más alapos ok indokolja.

III.
Az együttműködés elsődleges területei
14. A Felek az együttműködés elsődleges területeiként az e fejezetben megjelölt kérdésköröket
azonosítják.
15. A Kormány határozatot hozott arról, hogy
a) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) végrehajtásában a
decentralizált forrásokat három területi szinten kell tervezni: megyei szinten, a megyei jogú
városok és térségük, valamint a térségi központi szerepkört betöltő városok és kistérségük
szintjén,
b) a TOP keretében három szinten folyó tervezés összehangolásában a megye területén a megyei
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önkormányzat koordinációs szerepet tölt be,
c) a megyei önkormányzat a tervezés során partnerségben együttműködik a megye területén
található megyei jogú várossal,
d) a megyei önkormányzatok szerepet vállalnak az ágazati programok területi igényének
közvetítésében és becsatornázásában, valamint az ágazati fejlesztések megyén belüli
összehangolásában, megteremtik a területi összehangolás megyei feltételeit, elősegítik a térségi
feltételekhez megfelelő fejlesztések tervezését és megvalósítását.
16. A Felek megállapodnak abban, hogy – a tervezés területi szerveződése erősítése érdekében –
megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek a megyei
önkormányzatok irányítása alá kerüljenek. A Felek célja ezzel annak biztosítása a megyék számára,
hogy a 2014–2020 közötti uniós programozási időszak tervezésével, végrehajtásával, valamint a
területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges
munkaszervezet a megyei önkormányzatok rendelkezésére álljon.
17. A Kormány biztosítja, hogy a határmenti együttműködési programok tervezése és a későbbi
fejlesztési igények megvalósítása érdekében a határ menti megyék megyei önkormányzatai szerepet
vállalhassanak a programok tervezési munkacsoportjában, ezzel is gazdasági és kulturális hidat
építve a szomszédos országok határmenti régióival.

IV.
Záró rendelkezések
18. Jelen stratégiai megállapodás azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek közül az időben
utolsóként aláíró szerződő fél képviselője aláírja a megállapodást.
19. A Felek jelen megállapodás megkötéséhez szükséges jóváhagyást az arra irányadó eljárásrendben
biztosították, a Felek képviselői így megfelelő felhatalmazottsággal rendelkeznek jelen
megállapodás aláírásához.
20. A Felek jelen megállapodásban stratégiai céljaikat határozták meg, a megállapodás rendelkezéseiből
a Felek egyikét illetően sem keletkezik kötelezettség valamely szolgáltatás teljesítésére, vagy
jogosultság a másik szerződő fél szolgáltatásának követelésére.
21. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás tudomására. A Felek
kapcsolattartóként olyan személyeket jelölnek ki, akik az általuk képviselt szerződő fél nevében
nyilatkozattételre jogosultak. A kapcsolattartó nyilatkozatát az általa képviselt szerződő fél
cselekményének kell tekinteni, a részére teljesített kötelezettséget pedig úgy kell tekinteni, mint
amit az általa képviselt szerződő fél javára teljesítettek. A Felek a kapcsolattartóik személyéről és az
ő elérhetőségeiről e megállapodás megkötését követő öt munkanapon belül tájékoztatják egymást, a
kapcsolattartó személyének, illetve az elérhetőségek megváltozásáról ugyanilyen határidőn belül és
módon tájékoztatást adnak.
22. A Felek megállapodnak, hogy e megállapodást csak kifejezetten e megállapodás módosítására
irányuló, írásba foglalt szerződésmódosítás útján módosítják. A Felek e megállapodást írásban a
tárgyév utolsó napjára írásban felmondhatják, avagy ha a felmondás valamennyi féllel történő
közlése és a fordulónap között legalább harminc nap időköz nincs, úgy a felmondást úgy kell
tekinteni, mint amely a soron következő év utolsó napjára szól.
23. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások
révén törekszenek megoldani.
A Felek jelen stratégiai megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás
szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2014. „

”
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Magyarország Kormánya
képviseli: Orbán Viktor, miniszterelnök

Baranya Megyei Önkormányzat
képviseli: Tiffán Zsolt, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
képviseli: Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Békés Megyei Önkormányzat
képviseli: Farkas Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
képviseli: dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke

Csongrád Megyei Önkormányzat
képviseli: Magyar Anna, a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Fejér Megyei Önkormányzat
képviseli: Törő Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
képviseli: dr. Szakács Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
képviseli: Kocsis Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Heves Megyei Önkormányzat
képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
képviseli: Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
képviseli: Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Nógrád Megye Önkormányzata
képviseli: Becsó Zsolt, Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
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Pest Megye Önkormányzata
képviseli: dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat
képviseli: Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
képviseli: Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Tolna Megyei Önkormányzat
képviseli: dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Vas Megyei Önkormányzat
képviseli: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat
képviseli: Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Zala Megyei Önkormányzat
képviseli: Manninger Jenő, a Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
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