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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring
Bizottság.
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdésének f) pontja szerint a jegyző/főjegyző
évente beszámol a Közgyűlésnek a Hivatal tevékenységéről. Ezen törvényi
előírásnak eleget téve jelen előterjesztés keretében számolok be a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal 2017. évben végzett munkájáról a Tisztelt Közgyűlésnek.
A Mötv. 84. §-a értelmében a Közgyűlés az önkormányzat működésével, valamint a
Közgyűlés elnöke vagy a főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Hivatalt hoz
létre. A Hivatal irányító szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés elnöke a Közgyűlés
döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A Hivatal
vezetője a megyei főjegyző, aki összehangolja és szervezi a Hivatal munkáját,
amelyért szakmailag felelős, továbbá képviseli a Hivatalt.
A Hivatal engedélyezett létszáma jelenleg 27 fő, mely az Elnöki Kabinetet alkotó
önkormányzati tanácsadót is magában foglalja. 2017-ben a munkavállalók száma 24
fő volt.
A Hivatal az alábbi belső szervezeti tagozódású:
1. Jogi és Titkársági Osztály,
2. Pénzügyi Osztály,
3. Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
4. Elnöki Kabinet.
A Hivatal belső szervezeti egységei nem jogi személyek. Az osztályokat – a
Közgyűlés elnökének egyetértésével – a megyei főjegyző által kinevezett
osztályvezetők vezetik.
Az Elnöki Kabinet alapvető rendeltetése a Közgyűlés elnöke munkájának segítése. A
Kabinet munkatársa önkormányzati tanácsadó besorolású, határozott időre
kinevezett köztisztviselő, aki felett a munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke
gyakorolja.
A beszámoló további részében osztályonként kerülnek részletesen bemutatásra a
tavalyi esztendőben ellátott szakmai feladatok.

1. Jogi és Titkársági Osztály
A Jogi és Titkársági Osztály a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal SzMSz-ében
rögzítettek szerint a jogi, választási, beszerzési, közbeszerzési, szervezési,
informatikai és titkársági feladatok ellátásának felelőse.
Személyi feltételek
Az osztály munkáját nehezítette, hogy 2017-ben is több személyi változás történt.
Az osztályon tárgyévben 6 köztisztviselő (2 fő jogi ügyintéző, 1 fő kommunikációs és
civil referens, 1 fő informatikus, 1 fő humánpolitikai ügyintéző, 1-1 fő elnökségi és
főjegyzői titkárnő) és munkaszerződés keretében 1 fő hivatalsegéd-gépkocsivezető
látta és látja el az osztály hatáskörébe utalt feladatokat. Az osztályt a megyei
aljegyző vezeti.
Az osztály szerteágazó tevékenységi köréből – a teljesség igénye nélkül – az alábbi
feladatok érdemelnek külön említést:
Közgyűléssel kapcsolatos feladatok
2017-ben a Közgyűlés öt soros, két rendkívüli és egy ünnepi ülést tartott, melyek
mindegyike esetében a kapcsolódó előterjesztések elkészítése, az ülések
lebonyolítása, továbbá jegyzőkönyvek, illetve a Közgyűlés által hozott rendeletek,
határozatok Tolna Megyei Kormányhivatal felé történő megküldése a vonatkozó
jogszabályok szerint történt.
A Megyei Közgyűlés által hozott rendeletek és határozatok, illetve az ülések
meghívói és jegyzőkönyvei a Megyei Önkormányzat honlapján elérhetőek.
A 2017. évben született 68 határozat és 10 rendelet mindegyike érintette az osztályt
a végrehajtásban, vagy a végrehajtás koordinálásában, ellenőrzésében.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság működése (5 tartott ülés, 31 darab határozat)
vonatkozásában szintén az osztály feladata volt a kapcsolódó előterjesztések
elkészítése, az ülések lebonyolítása, a jegyzőkönyvek Tolna Megyei Kormányhivatal
felé történő megküldése.
Az osztály látta el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Bizottság üléseinek
lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív teendőket.
Törvényességi észrevétel, jelzés a közgyűlési, bizottsági üléseken hozott
döntésekkel és adminisztrációval kapcsolatban nem volt.
Az önkormányzatot érintő jogi tevékenységek
A területi operatív program megvalósításával kapcsolatos feladatok alapfeladatként a
Terület- és Vidékfejlesztési Osztály feladatkörét képezik, de Hivatalunk minden
munkatársára feladatot rónak.
Az osztály – szoros koordinációban mindkét társosztály munkatársaival – elsősorban
a beszerzések lebonyolításában, a felmerülő jogi feladatok ellátásában, a
társadalmasításhoz kapcsolódó jogi, szervezési és informatikai tevékenységek
elvégzésében és a kapcsolódó rendezvények megszervezésében vállalt szerepet.
Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok irányítása, felügyelete
Elláttuk a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
beszerzéseinek, szerződéskötéseinek jogi támogatását, valamint felügyelő bizottsági
üléseinek megtartásában jogi és szervezési közreműködést nyújtottunk.
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Hosszú folyamat után a tavalyi évben lezárultak a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség szétválásos különválással történő megszüntetésével
kapcsolatos főbb feladatok. A Cégbíróság által bejegyzett Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. működésével kapcsolatban felmerülő jogi
feladatok elvégzése is az osztály feladatkörét bővítette.
Választásigazgatási feladatok
2017. év második felében a települési időközi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódóan a jogorvoslati eljárások visszatérő feladatot jelentettek a Területi
Választási Bizottság titkársági feladatainak ellátásával.
A tavalyi évben már megkezdtük a felkészülést a 2018. évi országgyűlési
választásokra, ez az év második felében folyamatos feladatot rótt a hivatal választási
irodai tagjaira.
Igazgatási feladatok
Az osztályon dolgozó titkárnők látták el a tisztségviselők munkájának folyamatos
adminisztratív segítését, a karbantartó munkatárs a tárgyi eszközök rendelkezésre
állásának biztosítását.
A munkaügyi feladatok egész éves feladatot jelentettek nem csak a tisztségviselők
és a hivatal állománya vonatkozásában, hanem meghatározott területeken a
közgyűlési és bizottsági tagok vonatkozásában is.
Az osztály koordinálása alá tartoztak a közhasznú státuszban foglalkoztatott
munkatársak is.
Informatikai feladatok
Az informatikus munkatárs munkaidejének jelentős részét igényelte a mindennapi
ügyvitelhez szükséges informatikai tevékenység.
A közgyűlési és bizottsági anyagok elektronikus hozzáférhetősége, a KIR-rendszer
biztonságos működtetése szintén az osztály feladatkörébe tartozik.
Ezen túl a honlap tartalmának folyamatos aktualizálása, valamint a kapcsolódó
beszerzésekben való közreműködés, műszaki specifikációk elkészítése is a
feladatunk volt egész évben.
A választásigazgatásban történő informatikai támogatást magas színvonalon
biztosítottuk a választási irodák számára.
A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat esetében a Jogi és Titkársági Osztály kijelölt ügyintézője
látja el a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben, valamint a
nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban rögzített
előkészítési, végrehajtási és adminisztratív feladatokat. A feladatkörbe beletartozik a
területi nemzetiségi önkormányzatok közgyűlésein tárgyalt előterjesztések
elkészítése, az ülések lebonyolítása, továbbá a jegyzőkönyvek Tolna Megyei
Kormányhivatal felé történő megküldése. 2017. évben a TMNNÖ munkáját 4, a
TMCNÖ munkáját 7 közgyűlés előkészítésével, majd a döntések végrehajtásával
segítettük.
Értéktár bizottsági feladatok
A Tolna Megyei Értéktár Bizottság titkársági feladatai keretében az osztály elvégezte
a kapcsolódó előterjesztések elkészítésével, az ülések lebonyolításával, a
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jegyzőkönyvek elkészítésével, a határozatok megküldésével és a települési értéktár
bizottságok tevékenységének nyilvántartásával összefüggő feladatokat.
A Bizottsággal együttműködve az osztály valósította meg a Kincses Tolna megye
értékvetélkedőt.
Rendezvények
A Kabinet munkatársával együttműködve az osztály munkatársai végezték el a
rendezvényeink szervezésével és dokumentálásával kapcsolatos feladatokat – a
szervezéstől a végrehajtáson keresztül a vonatkozó szerződések készítéséig.
A közgyűlés és az elnök által adományozott elismerések, díjak odaítélésének,
elkészíttetésének, a kapcsolódó adminisztratív és szervezési feladatoknak az
ellátása szintén az osztály feladatkörébe tartozik.
Kapcsolatok
Elvégeztük a 2017. februárjában újjáalakult Bűnmegelőzési Tanács 6 ülésének
szervezését és adminisztrációját.
Az osztály látta el a támogatási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést, az elbírálásra
való előkészítést - 2017-ben ez 34 ügyet jelentett.
A civil szervezetekkel való egyéb kapcsolattartást és együttműködést szintén az
osztály biztosította.
A közigazgatási társhivataloktól, önkormányzati hivataloktól, kormányhivataltól
érkező hatósági megkereséseket jelentős részben az osztály intézte.

2. Pénzügyi Osztály
A Pénzügyi Osztály feladatainak végrehajtása
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya az önkormányzat és
hivatala működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatait 2017. évben is
teljesítette. A már korábban is ellátott tevékenység az elmúlt évben jelentősen bővült
az európai uniós támogatással megvalósuló önkormányzati projektek, valamint a
települési önkormányzatokkal kötött Konzorciumi Megállapodás alapján végzett
projektmenedzsment feladatok és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos
tevékenységek pénzügyi vonatkozású feladatkörével.
A költségvetés volumene többszörösére növekedett, ami eleve maga után vonta az
adminisztratív terhek növekedését, emellett gondoskodni kellett a bevételek és
kiadások projektenkénti elkülönített nyilvántartásról is.
Többletmunkaként hárult az osztály dolgozóira a települési önkormányzati projektek
megvalósításával
összefüggő
beszerzési
eljárások
dokumentumainak
véleményezése, a pénzügyi elszámolás dokumentumainak előzetes és utólagos
ellenőrzése, a projektmenedzsment költségvetésének pénzügyi alátámasztása, a
projektet terhelő bérkiadások elszámolása és alátámasztása is.
Az osztály munkatársai arra törekedtek, hogy az időben később bekövetkező
kifizetési kérelmek benyújtásakor, ellenőrzéskor az alátámasztó pénzügyi
dokumentumok megfelelőek legyenek, azok hibái, hiányosságai ne képezzék
akadályát a pályázati forrás terhére történő elszámolásnak.
A jelzett többletfeladat csak folyamatos ismeretbővítéssel, információ szerzéssel,
jogszabály-változás követéssel volt teljesíthető.
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A Pénzügyi Osztály 2017. évben végrehajtotta a költségvetés előkészítésével, a
gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos
feladatokat, a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal,
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában.
Az osztály költségvetési rendelettervezetek, egyéb közgyűlési előterjesztések
előkészítéséért is felelős volt. A területi nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi
vonatkozású előterjesztéseinek elkészítése is az osztály feladatát képezte.
A kiadások bevételek teljesítéséről, az előirányzatok, kötelezettségvállalások
alakulásáról, a mérlegszámlák forgalmáról havonta, illetve meghatározott körben
negyedévente elkészültek az adatszolgáltatások, határidő túllépésre nem került sor.
A statisztikai jelentések is negyedévente megküldésre kerültek.
Az operatív gazdálkodási feladatok keretében az osztály dolgozói biztosították a
tisztségviselők, a Közgyűlés és a hivatal működésének pénzügyi feltételeit. A
fizetőképesség folyamatos fenntartása biztosított volt.
Az osztály munkatársai a gazdálkodási szabályzatok betartásával gondoskodtak a
kiadások pénzügyi teljesítéséről, kötelező dokumentálásáról, a bizonylatok,
szerződések, megrendelések ellenőrzéséről, a pénzügyi ellenjegyzői és
érvényesítési feladatok ellátásáról, a házipénztári forgalom lebonyolításáról, a
a
kötelezettségvállalások
könyvvezetési
kötelezettség
teljesítéséről,
nyilvántartásáról, főkönyvben történő rögzítéséről.
A munkáltatót, illetve a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadózással kapcsolatos
feladatok teljesítéséről, egyes személyi juttatások számfejtéséről és kifizetéséről, a
személyi jövedelemadózással összefüggő nyilatkozattételi, adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítéséről a nyilatkozatok összegyűjtéséről és leadásáról, a
cafetéria juttatások igényléséről, megrendeléséről és teljesítéséről is a Pénzügyi
Osztály gondoskodott.
A 2016. évi zárszámadási rendelettervezet, a nemzetiségi önkormányzatok éves
beszámolójának elkészítése határidőben megtörtént. Az állami támogatásról, a
nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásáról, különböző
pályázati források felhasználásáról az elszámolások benyújtásra kerültek.
Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló saját projektjeinek
pénzügyi vezetői feladatait, valamint a települési önkormányzati projektek 2017. évi
pénzügyi vezetői feladatait az osztály munkatársai – a projekteket egymás között
felosztva – látták el.
A beszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában, a pénzügyi ismeretet
igénylő esetekben, a kifizetési kérelmek benyújtásában a Pénzügyi Osztályra is
jelentős felelősség hárult.
A 2017. évi időközi önkormányzati választások
ellenőrzése is az osztály feladatát képezte.

pénzügyi

elszámolásainak
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Többletmunkával járt az Állami Számvevőszék 2017-ben, a népszavazás
lebonyolításával és pénzügyi elszámolásával kapcsolatban indított ellenőrzése,
amely a beszámoló elkészítéséig még nem zárult le.
Az említett nagyobb volumenű munkák mellett rendszeres feladatot jelentett a
korábbi években nyújtott munkáltatói lakásépítési és lakásvásárlási támogatások,
kölcsönök ügyfeleinek megkeresésére indult ügyek rendezése, a tárgyi eszközök
analitikus nyilvántartása, az értékcsökkenések negyedéves elszámolása.
Az osztály az év folyamán gondoskodott a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatása elnyerését célzó kérelem előkészítéséről, benyújtásáról és az
elszámolás teljesítéséről.
A Pénzügyi Osztály segítette a Pénzügyi és Monitoring Bizottság munkáját, ellátta az
adminisztratív feladatokat, a Kormányhivatalhoz történő feltöltési kötelezettség
teljesítését.
Személyi és tárgyi feltételek alakulása
Az osztály létszáma a beszámolási időszakban 4 fő volt.
A Pénzügyi Osztály által alkalmazott könyvviteli és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó
szoftver 2017-ben megfelelően működött, alkalmas volt a négy gazdálkodó szervezet
elkülönített, szabályszerű könyvvezetésére. A számfejtési feladatokat a MÁK által
bevezetett KIRA szoftverrel láttuk el. Az adatszolgáltatásokat a KGR rendszer
kötelező igénybevételével teljesítettük. A tárgyi eszközök egyedi nyilvántartását és
az ingatlankatasztert új szoftver alkalmazásával biztosítottuk.
Az osztály munkájának külső szervek által történő ellenőrzése
A Pénzügyi Osztály munkáját a zárszámadás, a beszámoló leltári alátámasztása
kapcsán és a költségvetési rendelettervezetek előkészítése kertében könyvvizsgáló
ellenőrizte.
A belső ellenőrzés a Közgyűlés által elfogadott ellenőrzési terv alapján valósult meg.
A Tolna Megyei Kormányhivatal munkaügyi ellenőrzést folytatott le a Hivatalnál.
Az Állami Számvevőszék a 2016-ban lebonyolított népszavazás ellenőrzését
indította el.
Pénzügyi feltételek
A Hivatal feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket az önkormányzat
biztosította. A 2017-ben rendelkezésre álló 269.680.300 Ft forrás felhasználásáról a
megyei főjegyző volt jogosult rendelkezni. A kötelező feladatok bővülése a Hivatal
költségvetésének növekedésével, a foglalkoztatottak számának bővülésével járt.

3. Terület – és Vidékfejlesztési Osztály
Bizottsággal kapcsolatos feladatok:
A Tolna Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Koordinációs Bizottsága 2017ben 5 ülésen összesen 30 határozatot hozott. A bizottsági ülések, napirendek
előkészítése, illetve az üléseken meghozott döntések végrehajtása az osztály
feladatkörébe tartozott.
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Ellenőrzési feladatok:
A hazai decentralizált támogatásokra vonatkozóan a Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály feladatai közé tartoznak Tolna megye területén a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által korábban megkötött támogatási szerződések lezárásával
összefüggő teendők. A pályázatok lezárását, a korábbi évekhez hasonlóan, minden
esetben helyszíni záró ellenőrzés előzte meg, amely munkában a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal és a Magyar Államkincstár munkatársai vettek részt.
2017. évben a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Monitoring
Bizottsága átruházott hatáskörben összesen 1 pályázat sikeres lezárásáról döntött.
Területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Terület-és Vidékfejlesztési Osztálya 2017.
szeptember-október hónapban előkészítette a Nemzetgazdasági Minisztériummal
egyeztetve a Tolna Megyei Integrált Területi Program 2. számú módosítását. A Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 48/2017. (X.27.) közgyűlési határozatával
jóváhagyta a módosítást, melyet az Irányító Hatóság 2017. november 28-án
elfogadott.
Települési pályázatokban való közreműködés
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 56 db 2016-ban benyújtott támogatási
kérelemben jelent meg konzorciumi partnerként.
A konzorciumi partnerségben benyújtott pályázatok vonatkozásában 2017 folyamán
több ütemben érkeztek meg a támogatói döntések, 2017.12.31-ig mindösszesen 32
db projekt részesült támogatásban, ebből 31 db hatályos támogatási szerződéssel
rendelkezik, 1 db esetében pedig folyamatban van a szerződéskötés.
A nyertes pályázatok konstrukciók szerinti bontása:
TOP-1.1.3 (Helyi gazdaságfejlesztés)
TOP-1.2.1 (Turizmusfejlesztés)
TOP-1.4.1 (Óvodai és bölcsődei intézményfejlesztés)
TOP-2.1.3 (Csapadékvíz elvezetés)
TOP-3.1.1 (Kerékpárutak kialakítása)
TOP-3.2.1 (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése)
TOP-4.1.1
(Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése)
TOP-4.2.1
(Szociális
alapszolgáltatások
infrastrukturális
fejlesztése)

4 db
2 db
4 db
9 db
1 db
5 db
6 db
1 db

Tolna Megyei Önkormányzat saját projektjei:
Az alábbiakban a Tolna Megyei Önkormányzat saját projektjei kerülnek bemutatásra,
melyek közül 2 db projektet önállóan, 5 db projektet pedig konzorciumban, mint fő
Kedvezményezett valósít meg.
TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 pályázat:
A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt keretében az 1.255 milliárd Ft
forrásból – a végrehajtásra rendelkezésre álló 60 hónap alatt - 1051 fő hátrányos
helyzetű álláskereső és inaktív személy munkaerő-piaci (re)integrációját tervezi
megvalósítani a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a
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Kék-Madár Alapítvánnyal, a Tolnáért NKKft-vel, valamint a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatallal konzorciumban.
A támogatási szerződés 2016. augusztus 3-án került aláírásra, ezután egy
hathónapos projektfejlesztési szakasz következett, melynek során létrejöttek a
projekt meghatározó stratégiai és egyéb alapdokumentumai, valamint főbb
szervezeti egységei.
A projektfejlesztési szakaszban végzett tevékenységeket 2017. májusban hagyta
jóvá az Irányító Hatóság, ezután kezdődhetett meg a tényleges megvalósítás, a
célcsoporti bevonás, szolgáltatás és támogatás nyújtás.
Az év folyamán, a hátralévő időszakban közel 50 fő bevonása valósult meg, 1 fő
részesült képzési támogatásban, 22 fő részére került bérköltség támogatás
megállapításra, a többi célcsoporti személy munkaerőpiaci szolgáltatásokban
részesült.
Elkészült a projekt keretében igényelhető támogatások főbb paramétereit bemutató
szóróanyag, megkezdődött a tájékoztató anyag terjesztése.
Négy alkalommal tartottak ülést a konzorciumi tagok, három alkalommal az Irányító
Csoport tagjai, ezek mellett folyamatos szakmai konzultáció zajlott a partnerek
között. Sor került egy partnerségi rendezvény, valamint két paktum fórum
lebonyolítására, valamint a konzorciumi tagok több alkalommal részt vettek
vendégként, illetve előadóként partner szervezetek, paktum projekt megvalósítók
rendezvényein.
A Közreműködő Szervezet az eddigi 5 mérföldkő során végzett tevékenységekről
szóló szakmai beszámolókat elfogadta, jelenleg a projekt a 6. mérföldkövének
végrehajtása van folyamatban.
KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 pályázat:
2017. évben a Tolna Megyei Közgyűlés két alkalommal tárgyalta a pályázattal
kapcsolatos tájékoztatót: május 26-án, illetve október 27-én.
A májusi ülésen tárgyalt előterjesztés tartalmazta a projektben tervezett
rendezvények időpontjait és helyszíneit (11 db konferencia; 6 db workshop; 15 db
lakossági szemléletformáló rendezvény; 1 db megyei vetélkedő), míg az októberi
ülésen a projekt előrehaladására vonatkozóan kapott tájékoztatást a Megyei
Közgyűlés, melynek keretében a rendezvények lebonyolításának ismertetése mellett
sor került a Tolna Megyei Klímastratégia társadalmi egyeztetési változatának
véleményezésére is.
A projektre vonatkozó szakmai beszámolók és időközi kifizetési igénylések
benyújtása 2017. év folyamán is a projektben ütemezett mérföldköveknek
megfelelően került benyújtásra, melyeket az Irányító Hatóság jóváhagyott. A
projektben vállalt indikátor (Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási
akciókban aktívan résztvevő lakosság száma: 2050 fő) elérése teljesült, a
rendezvényeken elért megyei lakosok száma jelen előterjesztés elkészítéséig 2175
fő. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018. április 30.
A TOP-1.2.1 Társadalmi környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
elnevezésű pályázati felhívás keretében a Sióra épülő turisztikai fejlesztések 3
projektben valósulnak meg a Tolna Megyei Önkormányzat által. Tolna megye kiemelt
gazdaságfejlesztési és vidékfejlesztési projektje a területén 100km-es hosszúságban
áthaladó Sió csatorna fejlesztése (teljes hossza 120 km), a Balatont és a Dunát köti
össze vízen és vízparton lehetőséget teremtve az aktív turizmusra.

8

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 pályázat:
Az „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” tárgyú projekt támogatási szerződése
2017. június 6-án lépett hatályba, tervezett befejezés 2019. május 31.
A Támogató döntése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi
partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc, Kölesd, Pálfa és Simontornya
Község Önkormányzata, Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület, Csiga-Biga Alapítvány),
együtt mindösszesen bruttó 340.260.748,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem
igényel.
A projekt keretében megépül a túraútvonal infrastrukturális háttere megálló épületek
(5 db) és kiszálló (12 db) létesítmények, valamint kapcsolódó úszóstégek
formájában.
A projekt jelenleg műszaki-szakmai előkészítési fázisban van.
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 pályázat:
A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” tárgyú projekt keretében
megépítésre kerülhet Szekszárd és Sióagárd közigazgatási határától Harc község
központjáig egy kerékpárút (4,5 km), mely része a Sió melletti 65. sz. országos
kerékpárútnak.
A projekt a Támogató 2017.09.07. napon kelt támogatási döntése szerint
támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2017.10.06-án lépett hatályba.
A projekt megvalósítására a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei
(Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc, Pálfa, Simontornya és Sióagárd Község
Önkormányzata), mindösszesen bruttó 391.114.691,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt
megvalósítása önerőt nem igényel.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.10.01., a projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:2020.01.31.
A projekt jelenleg műszaki-szakmai előkészítési fázisban van.
TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 pályázat:
A fent nevezett két projekten kívül a Tolna Megyei Önkormányzat támogatási
kérelmet nyújtott be „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút
kialakítása a Sió partján” tárgyban, Szekszárd Megyei Jogú Város TOP-6.1.4-16
konstrukcióra benyújtott projektjéhez kapcsolódóan. A projekt a konzorciumi
partnerekkel (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárdi Kajak-Kenu
Sportegyesület) kötött konzorciumi megállapodás, valamint a Szekszárd Megyei
Jogú Várossal kötött együttműködési megállapodás mentén valósul meg.
Kelen projektben a két, már korábban támogatott projekt folytatásaként, az ott
hiányzó elemek megvalósításához, egy komplex vízi turisztikai szolgáltató központ
épül, továbbá megvalósul a központ kerékpáros kapcsolatának kialakítása a Sió II.
projektben létesülő kerékpárúttal.
Ezen projekt tekintetében a Támogató 2017.12.20. napon kelt támogatási döntése
alapján a Tolna Megyei Önkormányzatot és konzorciumi partnereit bruttó
300.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási
intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.01., a projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2019.09.30.
A projekt jelenleg szerződéskötési fázisban van.
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EFOP-1.6.3-17-2017-00012 pályázat:
A Tolna Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be EFOP-1.6.3-172017-00012
azonosító
számmal
„Tolna
Megyei
felzárkózás-politikai
együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” címmel,
mely a támogatói döntés értelmében 65.000.000 Ft igényelt támogatásban részesült
100 % támogatás intenzitás mellett, önerő hozzáadása nélkül. A projekt
megvalósítására a 2017.12.19-én hatályba lépett Támogatói okirat alapján
2018.01.01- 2020.12.31-ig van lehetőség.
A projekt keretében a Tolna Megyei Önkormányzat megyei szintű koordinációs és
konzultációs rendszert alakít ki annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai
együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a
közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé
váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések
lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
A projekt előkészítése és megvalósítása során is a Tolna Megyei Önkormányzat
szakmai együttműködő partnere a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Tolna Megyei Kirendeltsége.
TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 pályázat
A Tolna Megyei Önkormányzat – mint konzorcium-vezető, Medina Község
Önkormányzatával, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint
konzorciumi partnerekkel – a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 26/2017. (VII.10.)
bizottsági határozatának végrehajtása értelmében támogatási kérelmet nyújtott be
2017. július 31-én a TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívásra TOP-5.3.1-16-TL1-201700002 azonosítószámmal, „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8
településének irodalmi, képzőművészeti és zene hagyományainak visszatanításával”
címmel.
A projekt célja: Pálfa, Sárszentlőrinc, Kölesd, Medina, Harc, Sióagárd, Szedres,
Tengelic települések, mint a projekt célterületei, közösségi életének feltárása minden
érintett szereplő – önkormányzat, civil szervezet és magánszemély – érdemi
részvételével: közösségfejlesztési vonalon stratégiai tervezés és célcsoportképzés,
képzőművészeti, zenei, irodalmi vonalon tematikus programok, foglalkozások, érték
vonalon gyűjtés és azok megismertetése, értékmegőrzés vonalon könyv, online
felületek létrehozása keretében. Hozzájárulás a helyi értékek, hagyományok
feltárásához, a társadalmi kérdések megoldásához, a helyi kulturális gazdaság
teljesítményének fokozásához, a települések vonzerejének növeléséhez és az ott
élők jólétéhez.
A projekt összköltsége 60.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %, azaz a
projekt megvalósítása önerőt nem igényel. Megvalósítása a 2018.01.01-2020.12.31.
közötti, 36 hónapos időszak.
A támogatási kérelemhez a jogosultsági feltételek teljesítése megtörtént, melynek
eredményeként a kérelem megfelel a felhívásban meghatározott jogosultsági
szempontoknak. A támogatási kérelem a jelen beszámoló időszakának végéig bírálat
alatt állt.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős
Helyettes Államtitkársága a 2018. január 12-én kelt levelében tájékoztatta az
Önkormányzatot, hogy a benyújtott pályázatot 60 millió Ft támogatásra érdemesnek
ítélte. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

10

Területrendezéssel kapcsolatos feladatok:
E feladatokat az osztály keretén belül dolgozó megyei főépítész látja el, aki a 2017.
évben végzett tevékenységéről a Közgyűlés 2017. december 11-i ülésén, külön
napirend pont keretében, részletesen beszámolt
2017-ben került sor a 2016-ban módosított OTrT felülvizsgálatára, pontosítására,
valamint az összhang megteremtése érdekében megindult a megyei tervek
módosítása; az év folyamán 14 település rendezési tervének, településfejlesztési
koncepciójának véleményezése történt meg.
Fentiek mellett a megyei főépítész kiadott 5 főépítészi szakvéleményt, szakmai
segítséget nyújtott a Sió és egyéb TOP projektek megvalósításához, részt vett a
Tolna Megyei Értéktár Bizottság, az MTA Pécsi Területi Bizottság Tér- és
Településtudományi Munkabizottság munkájában, valamint felkérésre tagja lett a
szekszárdi, paksi és bonyhádi tervtanácsoknak.
2017. szeptember 1-től a főépítész feladata lett az eljáró hatóság kijelölése
villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban.
A Tolna Kincse Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment alelnökeként a
főépítész kapcsolatot tart TOP 1.2.1 turisztikai projektekben nyertes szervezetekkel.

Az előterjesztésben leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati
javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2018. (II. 9.)
közgyűlési határozata
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja
alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az
abban foglaltakat elfogadja.
Felelős: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző
Határidő: azonnal

Szekszárd, 2018. február 1.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző
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