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Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése …sz. 
napirendi pontja 

 

Együttműködési megállapodás kötése Dombóvár Város Önkormányzatával az 
európai uniós projektek előkészítésére vonatkozóan 
 
Előadó: Szabó Loránd, (Demokratikus Koalíció) megyei önkormányzati képviselő 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési 
és Koordinációs Bizottság. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban a pályázatok benyújtásától a 
projekt végrehajtásáig terjedő feladatokat, kötelezettségeket és elvárásokat a 272/2014. 
(XI. 5.) Kormányrendelet szabályozza. Annak 5. számú melléklete 3.8.2.3. alpontja 
értelmében „a megyei önkormányzat a területén található települési önkormányzatok 
esetében a rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat 
fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a 
települési önkormányzat kéri.” Ennek okán a Tolna Megyei Önkormányzat létrehozta 
a 100%-os tulajdonában álló Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t.  
 
 A megyei önkormányzat az elmúlt hetekben írásban felkereste valamennyi megyei 
települési önkormányzat polgármesterét, melyben együttműködési megállapodás 
megkötését, és a megyei önkormányzat által alapított cég megbízását szorgalmazza az 
európai uniós projektek előkészítésére és a projektmenedzsment feladatok ellátására 
vonatkozóan. Dombóvár Város Önkormányzata támogatja a két önkormányzat közötti 
együttműködést, azonban a projektjei előkészítésével a 100%-os tulajdonában álló 
Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.-t. bízta meg. Ennek értelmében a megyei 
önkormányzat által előkészített szerződés helyett az előterjesztés mellékletét képező 
együttműködési megállapodás jóváhagyását javaslom támogatni. 
 
 
 
 



Határozati javaslat:  
 

Tolna Megyei Önkormányzat …./2015. (XI. 27.) 
közgyűlési határozata Együttműködési megállapodás 
kötéséről Dombóvár Város Önkormányzatával az 
európai uniós projektek előkészítésére vonatkozóan 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja 

együttműködési megállapodás aláírását Dombóvár 
Város Önkormányzatával, melynek célja a Terület- és 
településfejlesztési Operatív Program keretében 
megjelenő felhívásokra benyújtani és megvalósítani 
kívánt egyes pályázatok, projektek vonatkozásában való 
együttműködés. 
 

2. A Közgyűlés az 1. pontban meghatározott célra készült 
együttműködési megállapodást a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke  
Határidő:2015. december 15. – együttműködési 

megállapodás megkötésére  
 
 
 
 

         Szabó Loránd 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött egyrészről:  Tolna Megyei Önkormányzat 
     7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
     Adószám: 15733287-1-17 
     Képviseli: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
     továbbiakban: Megyei Önkormányzat 
 

Dombóvár Város Önkormányzata 
     7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 
     Adószám: 15733555-2-17 
     Képviseli: Szabó Loránd, polgármester 
     továbbiakban: Települési Önkormányzat 
  
 
 
között az alábbi feltételekkel:  

1.  Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Terület- és településfejlesztési Operatív Program keretében 
megjelenő felhívásokra a Települési Önkormányzat által benyújtani, 
megvalósítani kívánt egyes pályázatok, projektek vonatkozásában a jelen 
megállapodásban meghatározott tartalommal és módon együttműködnek. 

2. Az együttműködés keretében a Megyei Önkormányzat vállalja, hogy 
- tájékoztatást nyújt a pályázati lehetőségekről és felhívásokról, 
- együttműködéséről biztosítja a Települési Önkormányzatot projektjeihez 

szükséges információk kérése és szolgáltatása kapcsán, melynek 
valódiságáért helyt áll, 

- elősegíti a Települési Önkormányzat kiemelt projektjei megvalósulásának 
előmozdítását, 

- a pályázati kérelmek elbírálásánál közreműködő Döntés Előkészítő 
Bizottságban (továbbiakban: DEB) szakmai és formai megfelelőség esetén 
támogatja a Települési Önkormányzat projektjeinek pozitív elbírálását. 

 

3.  A Települési Önkormányzat vállalja, hogy 
- együttműködik a Megyei Önkormányzattal a megyei projektek 

összehangolása és a megyei támogatási összeg minél hasznosabb elosztása 
érdekében a járások és a települési önkormányzatok között, 

- tájékoztatást nyújt Megyei Önkormányzat részére a megvalósítani kívánt 
projektekről, 

- részt vesz a megyei projektek kapcsán tartott fórumokon és egyeztetőkön. 
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4. Jelen megállapodást, mint keretszerződést a Felek határozatlan időre kötik 
azzal, hogy a rendes felmondási idő a felmondás másik féllel történő közlésétől 
számított 30 nap. 

5. A Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik, 
megegyezésük hiányában azok eldöntésére a Szekszárdi Járásbíróság, illetve 
megyei bírósági hatáskör esetén a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

 
6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 
 

7. Jelen megállapodás 4, egymással szó szerint megegyező példányban készült. 

8. Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 
 
 
 
………………………………………           .…………………………………….. 

Tolna Megyei Önkormányzat       Dombóvár Város Önkormányzata 
Fehérvári Tamás Szabó Loránd 

a Közgyűlés elnöke polgármester 
  

 
Dombóvár, 2015. ……………………         Dombóvár, 2015. ………………………… 
 
 


