
Egyszerű többség 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. szeptember 23-i ülése 9. 
számú napirendi pontja 
 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ID # 21630043  kódszámú „A helyi 
aktorok által adott válaszok a vidéki térséget érintő kihívásokra és problémákra 
(Local actor-driven responses to challenges and difficulties in rural areas)” 
címmel benyújtott pályázat jóváhagyására 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, valamint a 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Nemzetközi Visegrád Alap (Visegrad Fund) Standard Grant típusú kiírásában a 
Tolna Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető pályázatot nyújtott be „Local 
actor-driven responses to challenges and difficulties in rural areas” (A helyi aktorok 
által adott válaszok a vidéki térséget érintő kihívásokra és problémákra) címmel. A 
pályázat benyújtása 2016. szeptember 1-jei határidővel történt meg. A pályázat 
elbírálására a benyújtástól számított 60 munkanapon belül kerül sor.  
 
A projekt célja a vidéki kihívások és problémák megoldását célzó helyi jó példák és 
gyakorlatok összegyűjtése, az ötletek megismerése és terjesztése, ezen felül a 
három ország (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország) helyi közösségeiben aktív 
szerepet betöltő emberek egymással való megismertetése. 
 
A projekt megvalósításának időtartama: 2017. március 1 - 2018. február 28.  
 
A projektben résztvevő partnerek:  

- Vezető partner: Tolna Megyei Önkormányzat 
- Projekt partnerek:  

o HÉTFA Kutatóintézet  
o Tandem,n.o. (szlovák partner) 
o Foundation IDEA of Development (lengyel partner) 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat feladatai a projekt vezető partnereként:  

- projekt menedzsment (kapcsolattartás a partnerekkel, koordináció, szervezői 
feladatok ellátása, elszámolás) 

- workshop szervezése Szekszárdon 
- nemzetközi konferencia szervezése Szekszárdon. 

 
A felsorolt feladatok megvalósításához külső szakértők bevonása lehetséges. 
 
A projekt teljes költségvetése 19.180 EUR, melynek 80%-a, azaz 15.340 EUR az 
alap által támogatott keret. A fennmaradó 20% a partnerek között oszlik meg, 
önrészként. 
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A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetése a projektben 6.330 EUR, melyből a 
támogatási összeg 4.390 EUR, így a megye önrésze 1.940 EUR. Az önrész 
terembérlési- (240 EUR), valamint bérköltségből (1700 EUR) áll. 
 
A projekttel kapcsolatos további információk a Tolna Megyei Önkormányzat 
Hivatalának Terület-, és Vidékfejlesztési Osztályán érhetőek el.  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 63.§ (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 
pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat kiadtam, melyhez kérem a 
Közgyűlés utólagos jóváhagyását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…./2016. (…) közgyűlési határozata a Tolna 
Megyei Önkormányzat ID # 21630043  kódszámú 
„ A helyi aktorok által adott válaszok a vidéki 
térséget érintő kihívásokra és problémákra. 
(Local actor-driven responses to challenges and 
difficulties in rural areas)” című pályázati 
felhívásra benyújtott pályázatának 
jóváhagyásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Tolna Megyei Önkormányzat ID # 21630043  
kódszámú „ A helyi aktorok által adott válaszok 
a vidéki térséget érintő kihívásokra és 
problémákra. (Local actor-driven responses to 
challenges and difficulties in rural areas)” című 
felhívásra benyújtott pályázatának célkitűzéseit 
megismerte, a program megvalósítását 
támogatja.  
 

2. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 
pályázatban felajánlott önerőt a Tolna Megyei 
Önkormányzat költségvetésében biztosítja. 
 

3. A Közgyűlés felkéri Elnökét – a pályázat 
elnyerése esetén – a projekt szabályszerű, 
pályázatban foglalt és vállalt feltételek szerinti 
megvalósítására. 
 

4. A Közgyűlés jóváhagyja az Elnök intézkedését 
a pályázat benyújtásáról. 

 
5. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a 

pályázat pozitív elbírálása esetén a Támogatási 
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Szerződés megkötéséhez szükséges 
nyilatkozatokat kiadja és aláírja. 
 

6. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a 
megyei önkormányzati tartalékból a támogatás 
elnyerése esetén a felhasználási határidő 
betartásával, a feladatok megvalósítása 
érdekében 2017. és 2018. évre vonatkozóan 
kötelezettséget vállaljon, a támogatás 
célszerinti felhasználásáról gondoskodjon, a 
szükséges kifizetéseket engedélyezze. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: az 1. és 4. pont esetében a Támogatási 

Szerződésben foglalt befejezési határidő,  
a 2. – 3. pontok, illetve az 5. pont 
esetében 2018. december 31.  

 
 
Szekszárd, 2016. szeptember 13. 
 
 

Fehérvári Tamás 
a Közgyűlés elnöke  


