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Egyszerű többség 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 7. sz. 
napirendi pontja 

 
 

Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Tolna megyei 
irodájának létrehozásáról és az irodahelyiségek vagyonkezelésbe vételéről 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A megyei önkormányzatok megyék fejlődésében betöltött hangsúlyos szerepének 
megerősítése jegyében a regionális fejlesztési ügynökségek 2014-től térítésmentesen 
a területileg érintett megyei önkormányzatok tulajdonába kerültek. A 
tulajdonátszállással összefüggésben rögzíti a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 17. § (1) bekezdésének idén január 1-
jétől hatályba lépő új rendelkezése: 
„Az egy régió területén működő megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzata 
területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések 
előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit 
gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek…” 
 
Fenti törvényi hivatkozásban lefektetett feladat – a területi operatív programok 
megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítése és végrehajtásában 
való közreműködés – súlya megkívánja, hogy a regionális fejlesztési ügynökségeknek 
minden megyében megfelelő képviselete, valódi feladatokkal felruházott irodája 
működjön. Ilyen irodája korábban a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft-nek (a továbbiakban: DDFRÜ) megyénkben nem működött, komoly 
hátrányt jelentve az itt élő embereknek, vállalkozásoknak, intézményeknek. Minderre 
tekintettel célul tűztük ki Szekszárdon egy megyei DDRFÜ-képviselet haladéktalan 
kialakítását. 
 
Miután igényünket az érintett másik két megyei önkormányzat (Baranya és Somogy 
megye) is méltányolta és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: 
MNV Zrt.) eredményes tárgyalásokat tudtunk lefolytatni, első lépésként 2014. március 
31-én sikerült megnyitnunk a Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. szám alatti ingatlan 
földszinti részén a DDRFÜ új Tolna megyei irodáját, egyelőre 3 fős alkalmazotti 
létszámmal. A DDRFÜ irodája mellett az épületben kapott helyet a Dél-Dunántúli 
Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Tolna megyei képviselete is, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus nyújtotta lehetőségekről 
minél teljesebb körű képet és segítséget kaphassanak az itt élő polgárok, itt 
tevékenykedő vállalkozások. 
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Köztudott, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában nem állt rendelkezésre 
olyan szabad ingatlan, amelyben a fejlesztési ügynökség helyi képviseletének 
kialakítására lehetőség nyílt volna. Mivel részünkről törvényben rögzített közfeladat 
ellátásáról van szó, az állami vagyont kezelő MNV Zrt.-hez fordultunk és 
egyeztetéseket követően a Tolna Megyei Önkormányzat ingyenes vagyonkezelői 
jogát kértük az állami tulajdonban álló, Szekszárd 1919/3. helyrajzi számú, 
természetben Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. szám alatti kivett irodaház megnevezésű 
ingatlan 273,48 m2 összterületű földszinti részére. 
 
Kérelmünk pozitív elbírálásban részesült és a fent megjelölt ingatlanrészre a Tolna 
Megyei Önkormányzat határozatlan idejű, ingyenes vagyonkezelői jogot kapott a 
tulajdonosi jogokat gyakorló MNV. Zrt.-től. Az erről szóló vagyonkezelési szerződés, 
amelynek megkötésére 2014. március 25-én került sor, jelen előterjesztés mellékletét 
képezi. 
 
Bár az ingatlanrész vagyonkezelését önkormányzatunk ingyenesen megkapta, az 
évek óta funkció nélkül álló helyiségek felújítása és a kor igényeit kielégítő 
irodahelyiségek kiépítése költségekkel járt, amelyet a Tolna Megyei 
Önkormányzatnak kellett finanszírozni. Az irodahelyiségek kialakítása érdekében a 
vagyonkezelési szerződéshez csatolt alaprajz szerinti 028-,029-, és 030-as 
megjelölésű helyiség felújítására került sor. A felújítási munkálatok (festés, 
padlóburkolás, falburkolás, villanyszerelés, ajtócsere) összköltsége 2 303 081,- forint 
volt. Az irodák berendezésére (bútorok 8 fő részére, nagy teljesítményű 
multifunkcionális fénymásoló, szerverek) 4 388 922,- forintot költöttünk, ez utóbbi 
költség teljes egészében elszámolható a tavalyi évben a megyei önkormányzati 
tartalékból folyósított 17 millió forint összegű kiegészítő állami támogatás terhére. 
 
A kialakított irodák működési költségeit a DDRFÜ viseli. 
 
A közelmúltban kiépített irodákkal a vagyonkezelésbe kapott, cc. 273,5 m2 

összterületű ingatlanrész mintegy egyharmadát hasznosítjuk. A még szabadon álló 
helyiségek lehetőséget nyújtanak az ügynökség megyei képviseletének további 
bővítésére. Távlati céljaink szerint a DDRFÜ Tolna megyei irodája 8-10 fővel 
működne a következő feladatkörrel: 
 

- közreműködő szervezeti feladatok elvégzése a területi operatív programok 
végrehajtásában és ellenőrzésében, továbbá a vidékfejlesztési források 
felhasználásával kapcsolatban; 

- a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett 
szervezetek munkaszervezeti feladatainak ellátása; 

- területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések 
előkészítése és végrehajtása; 

- kapcsolattartás a megyében működő közigazgatási szervezetekkel, 
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források 
feltárása érdekében; 

- megyei szinten a programok megvalósításának megszervezése, 
közreműködés a programok pénzügyi finanszírozási feladatainak ellátásában; 

- részvétel a területfejlesztési programok lebonyolításában. 
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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Kérem, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény 
68. § (3) bekezdésének, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat SZMSZ-e 63. § (4) 
bekezdésének rendelkezései figyelemmel szíveskedjenek  

- elfogadni a DDRFÜ Tolna megyei irodájának létrehozásáról szóló 
beszámolómat, 

- egyúttal jóváhagyni a Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. szám alatti ingatlan 
földszinti részére vonatkozó és a Tolna Megyei Önkormányzat javára ingyenes 
vagyonkezelői jogot alapító szerződést. 

 
 
 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (IV.29.) közgyűlési 
határozata a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. Tolna megyei irodájának 
létrehozásáról és az irodahelyiségek vagyonkezelésbe 
vételéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-

dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. Tolna megyei irodájának létrehozásáról és az 
irodahelyiségek vagyonkezelésbe vételéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

2. A Közgyűlés a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 
2014. március 25-én kötött, az állami tulajdonban álló, 
Szekszárd 1919/3. helyrajzi számú, természetben 
Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. szám alatti kivett 
irodaház megnevezésű ingatlan 273,48 m2 
összterületű földszinti részén a Tolna Megyei 
Önkormányzat javára ingyenes vagyonkezelői jogot 
alapító szerződést jóváhagyja. A vagyonkezelési 
szerződés jelen határozat mellékletét képezi. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: folyamatos 

 
 
Szekszárd, 2014. április 17. 
 
 
         dr. Puskás Imre 
                a Közgyűlés elnöke 
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Melléklet a …./2014. (IV.29.) Kgy. határozathoz 


















































































































