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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és
Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. (a továbbiakban: DDRFÜ
Nkft.) szétválásos különválással történő megszüntetése során a Tolna Megyei
Önkormányzat létrehozta a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: TMFÜ Nkkft.), amelyet
a Cégbíróság 2017. március 17. napján a cégjegyzékbe bejegyzett. A TMFÜ Nkkft.
jelenleg a DDRFÜ Nkft.-től átvett nemzetközi projektekkel, valamint a Pécs, Mária
utcai ingatlan hasznosításával kapcsolatos feladatokat látja el.
A Tolna Megyei Önkormányzat mindemellett egyes kötelező önkormányzati feladatait
a TMFÜ Nkkft. útján kívánja ellátni, amelynek érdekében közszolgáltatási szerződést
kíván kötni a TMFÜ Nkkft.-vel. A közszolgáltatási szerződés tervezetét az
előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.
A létrejött közszolgáltatási szerződés alapján minden évben feladat-ellátási
szerződés keretében határozza majd meg a Közgyűlés az adott évben konkrétan
végrehajtandó feladatokat és a tárgyévben biztosított önkormányzati támogatás
összegét. A 2017. évi feladat-ellátási szerződés tervezetét az előterjesztés 2. sz.
melléklete tartalmazza.
A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési rendelet keretében jóváhagyta a támogatás
tervezett összegét. A feladat-ellátási szerződés ennek figyelembevételével készült el.

Kérem, hogy az előterjesztés tartalmát vitassák meg és a határozati javaslatokat
fogadják el.

1. számú határozati javaslat:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2017. (VI. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Önkormányzat és a Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna
Megyei Önkormányzat által ellátandó feladatok közül
közszolgáltatási szerződést köt a Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft-vel az alábbi
közhasznú feladatok ellátására:
a.
közreműködés más megyei önkormányzatokkal és
az államigazgatási szervekkel közösen, monitoring
bizottság vagy más döntéshozó szerv útján a határon
átnyúló nemzetközi fejlesztési programok irányításában,
részvétel azok lebonyolításában, végrehajtásában (A
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény 11. § (1) bek. be) pontja),
b.
a Tolna Megyei Önkormányzat politikai és a területi
szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló
együttműködésből
adódó
feladatainak
területi
összehangolása, azok összhangjának biztosítása (A
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény 11. § (1) bek. cb) pontja),
c.
a települési önkormányzatok összefogásának
ösztönzése vidékfejlesztési programok kidolgozására és
megvalósítására
(A
területfejlesztésről
és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § j)
pontja).
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna
Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség
Nonprofit
Közhasznú
Kft.
közötti
közszolgáltatási szerződés tervezetét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a közszolgáltatási
szerződés végleges tartalmának jóváhagyására és a
közszolgáltatási szerződés, valamint szükség szerinti
módosításainak aláírására.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: a szerződés aláírására 2017. július 15.

2

2. számú határozati javaslat:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2017. (VI. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Önkormányzat és a Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2017. évi
feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna
Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2017. évi
feladat-ellátási szerződés tervezetét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a feladat-ellátási
szerződés végleges tartalmát jóváhagyja és a szerződést,
valamint annak szükség szerinti módosításait aláírja,
illetve tegye meg a szükséges intézkedést a támogatás
folyósítása érdekében.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: a szerződés aláírására 2017. július 15.

Szekszárd, 2017. június 8.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke
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1. sz. melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött
egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (képviseletében eljár: Fehérvári Tamás, a
Közgyűlés elnöke, adószám: 15733287-1-17, székhely: 7100 Szekszárd, szent István
tér 11-13.), mint támogató - továbbiakban Támogató,
másrészről a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
(képviseletében eljár: Bán Róbert ügyvezető; adószám: 25863134-2-17,
cégjegyzékszám: Cg. 17-09-011160, bankszámlaszám: 10404601-5052675786881008, székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint támogatott –
továbbiakban Támogatott,
a továbbiakban együtt: Felek
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
1.)

Szerződő felek rögzítik, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szétválása
során kiválással létrejött a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek cégjegyzékbe történő
bejegyzése 2017. március 17. napján megtörtént.

2.)

Felek rögzítik, hogy a Támogató támogatást ad a Támogatott részére az alábbi
közhasznú feladatok, szolgáltatások teljesítésének folyamatos ellátására:
a) közreműködés más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási
szervekkel közösen, monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján a
határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programok irányításában, részvétel azok
lebonyolításában, végrehajtásában (A területfejlesztésről és területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bek. be) pontja),
b) a Tolna Megyei Önkormányzat politikai és a területi szerepéből, továbbá a
nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatainak területi
összehangolása, azok összhangjának biztosítása (A területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bek. cb) pontja),
c) a települési önkormányzatok összefogásának ösztönzése vidékfejlesztési
programok kidolgozására és megvalósítására (A területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § j) pontja)

3.)

A Támogatott kijelenti, hogy a számára adódó feladatokat az Alapító
Okiratában feltüntetett tevékenységek keretében látja el.

4.)

A Támogató az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben
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biztosított felhatalmazás alapján vállalja, hogy a 2.) pontban megjelölt feladatok
folyamatos ellátásának biztosítása érdekében állandó pénzbeli támogatást nyújt
a Támogatott részére.
5.)

A Támogató által nyújtott pénzbeli támogatás átutalása egyösszegben, 2017.
július 31. napjáig történik a Támogatott bankszámlájára.

6.)

Az éves támogatási összeget a Támogató az éves költségvetési rendeletében
hagyja jóvá. A Támogatott által végzett feladatok anyagi ellentételezéséhez
szükséges források biztosítására - a konkrét támogatásra - a felek évenként,
tárgyév március 15. napjáig kötnek szerződést, amelyben a konkrétan
elvégzendő feladatok és azok pénzbeli ellenértéke szerepel. A fő szabálytól
eltérő szabály érvényesül a 2017. induló évben, amikor a külön szerződés
megkötésének határideje 2017. július 15. napja.

7.)

A Támogató vállalja, hogy 4.) pont szerinti folyamatos támogatás mellett,
amennyiben a Támogatott feladatainak ellátásához szükséges, külön
megállapodás alapján egyszeri támogatást nyújthat a Támogatott részére.

8.)

A Támogatott vállalja, hogy a gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt az Alapító Okiratában megjelölt közhasznú tevékenységekre
fordítja.

9.)

A szerződő felek rögzítik, hogy a Támogatott a kapott támogatás
felhasználásáról évente teljes körű beszámolót köteles készíteni (szakmai és
pénzügyi beszámoló). A beszámolót köteles a támogatónak legkésőbb a
tárgyévet követő év május 30. napjáig megküldeni.
A beszámolót a Támogatott székhelyén a szolgáltatást igénybevevők is
megtekinthetik. A beszámoló elfogadásához a Támogatott Felügyelő Bizottsága
és Könyvvizsgálója általi előzetes ellenőrzés és írásbeli nyilatkozat szükséges.

10.)

Felek rögzítik továbbá, hogy a Támogató jogosult az általa nyújtott támogatás
időközi felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a Támogató a kapott támogatást
nem a jelen szerződésben rögzített célokra használja fel, úgy a Támogató a
támogatást visszavonhatja.

11.)

A felek által kötött szerződés nyilvános, azt bárki megtekintheti.

12.)

A felek rögzítik, hogy a Támogatott által nyújtott - Alapító Okiratában
megjelölt - tevékenységek végzése és szolgáltatások nyújtása semmilyen
módon nem korlátozott, illetve nem zárt.

13.)

Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést
bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 180 napos
felmondási idő betartása mellett, de csak az adott év utolsó napjára mondhatja
fel.
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14.)

Jelen közszolgáltatási szerződést a szerződő felek, mint az akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá azzal, hogy a jelen
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Szekszárd, 2017. július 4.

________________________________
Tolna Megyei Önkormányzat
(Képv. eljár: Fehérvári Tamás elnök)
- Támogató -

________________________________
Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
(Képv. eljár: Bán Róbert ügyvezető)
- Támogatott -
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2. sz. melléklet
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2017. ÉVES FELADAT-ELLÁTÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE
mely létrejött
egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (képviseletében eljár: Fehérvári Tamás,
a Közgyűlés elnöke, adószám: 15733287-1-17, székhely: 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13.), mint támogató – továbbiakban Támogató,
másrészről a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
(képviseletében eljár: Bán Róbert ügyvezető; adószám: 25863134-2-17,
cégjegyzékszám: Cg. 17-09-011160, bankszámlaszám: 10404601-5052675786881008, székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint támogatott –
továbbiakban Támogatott,
a továbbiakban együtt: Felek
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
1. Előzmények rögzítése: Szerződő felek rögzítik, hogy a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
szétválása során kiválással létrejött a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek cégjegyzékbe
történő bejegyzése 2017. március 17. napján megtörtént. Felek 2017. július 4.
napján egymással közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási
szerződés) kötöttek, melyben megállapodtak abban, hogy a Támogatott milyen
feladatok ellátását vállalta.
2. Jelen szerződés célja a közszolgáltatási szerződés 2.) pontjában megjelölt, a
Támogatott által általánosan ellátandó feladatokon belül a 2017. évben ellátandó
feladatok részletes megjelölése.
3. A Támogatott által a 2017. költségvetési évben ellátandó közhasznú feladatok:
3.1. Tárgyalások megkezdése a Pannon EGTC-vel való együttműködésről.
3.2. Pályázat benyújtása a Duna Transznacionális Program keretében
meghirdetett felhívásra.
3.3. A pályázati előkészítés megkezdése a Central Europe 2020 felhívás
keretében.
3.4. A pályázati előkészítés megkezdése az Interreg Europe felhívás keretében.
3.5. A pályázati előkészítés megkezdése a Europe for Citizens felhívás
keretében.
3.6. Tárgyalások kezdeményezése a Tolna megyei településekkel nemzetközi
pályázatokban való részvétellel kapcsolatosan.
4. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás
nyújtásának 2017. évre vonatkozó szabályai:
4.1. A pénzbeli támogatás összege 2017. január 1. – 2017. december 31. közötti
időszakra: 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint.

4.2. A pénzbeli támogatás átutalása egyösszegben, 2017. július 31. napjáig
történik a Támogatott bankszámlájára.
4.3. A pénzügyi és szakmai beszámolóra vonatkozó szabályokat a
közszolgáltatási szerződés 9.) pontja tartalmazza.
5. Felek szerződés viszonyára egyebekben a közszolgáltatási szerződésben
szabályozottak irányadók.
6. Jelen szerződést a szerződő felek, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag írják alá azzal, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Szekszárd, 2017. július ….

__________________________
Tolna Megyei Önkormányzat
Fehérvári Tamás
elnök
Támogató

___________________________
Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit
Közhasznú Kft.
Bán Róbert ügyvezető
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:
Szekszárd, 2017. július ….
…………………………………………..
aláírás
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