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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 2019. 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 24 fő. 2019-ben a munkavállalók száma 
23 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. 
 
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 
 
A jogi osztály 2019. évben 7 köztisztviselővel (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 4 fő munkaszerződés keretében foglalkoztatott 
munkatárssal (1 fő hivatalsegéd-karbantartó,1 fő gépkocsivezető, 1 fő nemzetközi 
kapcsolatok referense,1 fő hivatali sajtóreferens) látta feladatait. Az osztályt a megyei 
aljegyző vezeti. 
 
Az osztály szerteágazó tevékenységi köréből – a teljesség igénye nélkül – az alábbi 
feladatok érdemelnek külön említést: 
 
Közgyűléssel kapcsolatos feladatok  
2019-ben a Közgyűlés hat soros, három rendkívüli, egy ünnepi és egy alakuló 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 2019. évben született 72 határozat és 7 rendelet mindegyike érintette az osztályt 
végrehajtásban, vagy a végrehajtás koordinálásában, ellenőrzésében. 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság működése (5 tartott ülés, 28 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 feladatköre, de Hivatalunk minden munkatársára 
feladatot ró.  
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 Nkkft. és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. jogi 
támogatását, valamint felügyelő bizottsági üléseiknek megtartásában jogi és 
szervezési közreműködést nyújtottunk. 
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Választásigazgatási feladatok 
Az Európai Parlamenti és a helyhatósági választásokhoz kapcsolódóan az 
igazgatási, jogorvoslati és jogértelmezési, valamint a Területi Választási Bizottság 
titkársági feladatainak ellátása nagy leterheltséget jelentett.  
A választások lebonyolítása és területi szintű koordinációja jelentős feladata volt az 
osztálynak.  
  
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 hivatal állománya vonatkozásában, hanem meghatározott területeken a 
közgyűlési és bizottsági tagok vonatkozásában is.  
Az osztály koordinálása alá tartozott a közhasznú státuszban foglalkoztatott 
munkatárs 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 osztályhoz 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 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. 2019. évben a TMNNÖ munkáját 5 soros 
és 1 alakuló közgyűlés, a TMCNÖ munkáját 6 soros és 1 alakuló 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 
jegyzőkönyvek elkészítésével, a határozatok megküldésével és a települési értéktár 
bizottságok tevékenységének nyilvántartásával összefüggő feladatokat. 
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Rendezvények 

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 (Az Év Tolna Megyei 
Civil Szervezete díj, Bazsonyi Arany Mecénás díj, Tolna Megye Talentuma díj, Létay 
Menyhért díj, Érték díjak, megyei kitüntető díjak) odaítélésének, elkészíttetésének, a 
kapcsolódó adminisztratív és szervezési feladatoknak az ellátása szintén az osztály 
feladatkörébe tartozik.  
A saját rendezvények szervezését is osztályunk végzi (Az Év Tolna Megyei Civil 
Szervezete díjátadó, Tolna Megye Talentuma díjátadó, Tolna Megyei Értéknap, 
Megyenap). A nemzetközi kapcsolatok ápolása tárgyában tavaly két alkalommal 
rendeztünk konferenciát és partnereink ellátogattak a Tolna Megyei Értékek Napja 
programunkra. 
A saját projektekhez kapcsolódó rendezvények szervezése és lebonyolítása is egész 
évben feladatokat adott az osztálynak. 

Kapcsolatok 

Elvégeztük a 2015. februárjában újjáalakult Bűnmegelőzési Tanács 2019-ben 
esedékes 5 ülésének szervezését és adminisztrációját.  
Az osztály látta el a támogatási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést, az elbírálásra 
való előkészítést - 2019-ben ez 27 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 2019. évben a pénzügyi osztályra a hivatali szervezeti struktúrából adódó 
rendszeresen ellátandó feladatok mellett jelentős többletfeladat hárult. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatait az osztály a 2019. évben is 
teljesítette. Az osztály tevékenysége részét képezte ez évben is az európai uniós 
támogatással megvalósuló önkormányzati projektek pénzügyi feladatainak ellátása, 
valamint a települési önkormányzatokkal kötött Konzorciumi Megállapodás alapján 
végzett projektmenedzsmenti feladatok, a nyilvánosság biztosításával összefüggő 
pénzügyi vonatkozású teendők ellátása. 
 
 A projektmenedzseri, valamint a nyilvánosság biztosításával összefüggő pénzügyi 
feladatok megszervezése és ellátása mellett gondoskodni kellett a bevételek és 
kiadások projektenkénti elkülönített nyilvántartásról is.  
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A többletmunkát elsősorban a települési önkormányzati projektek megvalósításával 
összefüggő beszerzési eljárások dokumentumainak összegyűjtése, véleményezése, 
a pénzügyi elszámolás dokumentumainak előzetes és utólagos ellenőrzése, a 
projektmenedzsment költségvetésének pénzügyi alátámasztása, a projektet terhelő 
bérkiadások elszámolása és alátámasztása jelentette. A közreműködő szervezettel 
történő írásbeli és szóbeli kapcsolattartás – főleg az év utolsó időszakában – szinte 
napi ügyintézési munkát jelentett, a szűk időtartamú hiánypótlási határidők betartása, 
a helyi önkormányzatokat érintő megfelelő tartalmú dokumentumok biztosítása a 
folyamatos szervezőmunka mellett esetenként rendkívüli helyzetek megoldását is 
jelentette.  
A jelzett többletfeladat csak folyamatos ismeretbővítéssel, információ szerzéssel, 
jogszabály-változás követéssel volt teljesíthető. 
 
A Pénzügyi Osztály 2019. 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 is. 
 
Az osztály a költségvetési rendelettervezetek, egyéb pénzügyi vonatkozású 
közgyűlési előterjesztések előkészítéséért is felelős volt, továbbá a megyei 
nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése is az 
osztály feladatát képezte. 
  
A kiadások bevételek teljesítéséről, az előirányzatok, kötelezettségvállalások 
alakulásáról, a mérlegszámlák forgalmáról havonta, illetve meghatározott körben 
negyedévente elkészültek a jogszabályok által előírt 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 
könyvvezetési kötelezettség teljesítéséről, a kötelezettségvállalások 
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 adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítéséről a nyilatkozatok összegyűjtéséről és leadásáról, a cafetéria juttatások 
igényléséről, megrendeléséről és teljesítéséről is a Pénzügyi Osztály gondoskodott. 
 
Az állami támogatásról, a nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú 
támogatásáról, különböző pályázati források felhasználásáról az elszámolások 
határidőben benyújtásra kerültek.  
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A 2018. évi zárszámadási rendelettervezet, a nemzetiségi önkormányzatok éves 
beszámolójának összeállítása is határidőben megtörtént.  
 
Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló saját projektjeinek 
pénzügyi vezetői feladatait, valamint a települési önkormányzati projektek 2019. évi 
pénzügyi vezetői feladatait az osztály munkatársai az előző évhez gyakorlatának 
megfelelően – a projekteket egymás között felosztva – látták el. 
 
A saját projektekkel összefüggő beszerzési eljárások pénzügyi vonatkozású 
előkészítésében, lebonyolításában, a kifizetési kérelmek és az azokhoz kapcsolódó 
hiánypótlások benyújtásában a Pénzügyi Osztályra is jelentős felelősség hárult.  
 
Többletfeladatot jelentett a 2019. évi helyi önkormányzati és nemzetiségi 
önkormányzati képviselőválasztás pénzügyi feladatainak ellátása is, amit 
határidőben teljesítettünk. E tevékenység a TVI vonatkozásában a felmerült kiadások 
teljeskörű, dokumentum alapú, tételes rögzítését és a helyi választási irodák 
valamennyi dokumentumra kiterjedő pénzügyi ellenőrzését jelentette. A választással 
összefüggő feladatok között szerepelt a Szekszárd HVI-nél megtartott megismételt 
helyi önkormányzati képviselőválasztás, illetve több időközi önkormányzati választás 
pénzügyi elszámolásainak ellenőrzése is. Az elszámolási, ellenőrzési feladatokat 
szintén az elektronikus választási felületen kellett a Nemzeti Választási Iroda felé 
biztosítani a helyi önkormányzati választásokkal egyező elvárásoknak megfelelően. 
 
Rendszeres feladatot jelentett a korábbi években nyújtott munkáltatói lakásépítési és 
lakásvásárlási támogatások, kölcsönök ügyfeleinek megkeresésére indult ügyek 
rendezése, a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának biztosítása, 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 engedélyezett létszáma a beszámolási időszakban az előző évhez képest 
nem változott, ugyanakkor a pénzügyi osztályvezető október 1-jétől nyugdíjba vonult, 
új vezető került megbízásra belső létszámmal. Az év hátralévő részében 3 fő látta el 
a pénzügyi feladatokat. A megüresedett költségvetési ügyintézői állást a többszöri 
próbálkozás ellenére sem sikerült betölteni, megfelelő szakember nem jelentkezett 
az álláshirdetésre. A létszámhiány jelentős többletmunkát okoz, a megszokott 
színvonalú, határidőben történő feladatellátás fenntartása hosszú távon 
létszámfelvétel nélkül veszélybe kerülhet. A dolgozók leterheltsége jelentős, 
hosszabb időszakon keresztül nem tartható.   
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Az elmúlt év során már megkezdődött az új ASP rendszer 2019. január 1-jei 
bevezetésére történő felkészülés, az osztály dolgozói a MÁK által szervezett, a 
gyakorlati ismeretek elsajátítását célzó 5 továbbképzésen vettek részt. A bevezetett 
új szoftverrel összefüggő konvertálási feladatok elvégzését saját teljesítéssel oldottuk 
meg. Az új szoftver alkalmazása jelentős szakmai kihívást jelentett a 
feladatvégzésben.  
 
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 2019-ben lebonyolított helyi önkormányzati és 
nemzetiségi önkormányzati választás ellenőrzését kezdte meg november hónapban, 
az adatbekérést határidőben teljesítettük, az ellenőrzés folyamatban van. 
 
 

3. Terület – és Vidékfejlesztési Osztály 
 
Bizottsággal kapcsolatos feladatok: 
A Tolna Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Koordinációs Bizottsága 2019-
ben 5 ülésen összesen 20 határozatot hozott. A bizottsági ülések, napirendek 
előkészítése, illetve az üléseken meghozott döntések végrehajtása az osztály 
feladatkörébe tartozott. 
 
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 2017. évben valamennyi még ellenőrzéssel érintett projekt 
ellenőrzésére sor került, így 2019-ban már nem volt ellenőrizendő projekt. 
 
Települési pályázatokban való közreműködés 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és az egyes települési önkormányzatok 
konzorciumi partnerségében benyújtott pályázatok vonatkozásában a projektek 
végrehajtása 2019-ben folyamatos volt. A 2019-ben, illetve korábban támogatott 
projektek mindegyike hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik, 6 db projekt 
időközben sikeresen megvalósult és fenntartási szakaszba lépett. 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Vidékfejlesztési Osztályának 
közreműködésével a TOP forrás terhére 2019-ben összesen 7 pályázati felhívás 
megnyitására, illetve újra nyitására került sor. Az összesen 52 db benyújtott 
pályázatból 23 pályázat esetében nyújtott szakmai segítséget a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal. 
 
Tolna Megyei Önkormányzat által irányított projektek: 
Az alábbiakban a Tolna Megyei Önkormányzat, mint Konzorciumvezető által 
megvalósított projektek kerülnek bemutatásra: 
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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 
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.  
2019.09.30-ig – a legutóbbi indikátormérési időpontig - 613 fő került bevonásra a 
projektbe. Közülük 17 fő részesült képzési támogatásban, 453 fő bérköltség 
támogatásban, 36 fő bértámogatásban, 1 fő vállalkozóvá válási támogatásban, és 
106 személy esetében került sor kizárólag szolgáltatás-nyújtásra. 
A kormányzati iránymutatás és a projekt költségvetése adta lehetőségek alapján a 
jövőben nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a támogatás nélküli, csak szolgáltatás 
segítségével történő elhelyezkedések aránya. 
2019-ben három alkalommal tartottak ülést a konzorciumi tagok, két alkalommal az 
Irányító Csoport tagjai, ezek mellett folyamatos szakmai konzultáció zajlott a 
partnerek között. Sor került nyolc vállalkozói fórum, valamint három pályaorientációs 
rendezvény lebonyolítására, emellett a konzorciumi tagok több alkalommal részt 
vettek vendégként, illetve előadóként partner szervezetek, paktum projekt 
megvalósítók rendezvényein. 
A KSZ elfogadta az eddigi 10 mérföldkő során végzett tevékenységekről szóló 
szakmai beszámolókat is, jelenleg a projekt 11. mérföldkövének végrehajtása van 
folyamatban. 
 
KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 pályázat: 
2019. 01. 15-én a projekt belépett a fenntartási időszak első évébe, melynek záró 
napja 2020. 01. 14-e volt. Az időszakra vonatkozó fenntartási jelentés és a 
kapcsolódó alátámasztó dokumentumok benyújtása megtörtént.  
 
A projekt fenntartása keretében az alábbi tevékenységeket végeztük: 
 
1. Tolna Megyei Éghajlatváltozási Platform működtetése 

A Platform 2019. november 14-én tartott ülést, melyre a TMÖ épületében 
kialakított megyei klímairodában került sor. Az ülésen részt vett továbbá a 
Szekszárdi Klímakör, akik tájékoztatást adtak a 2019. évi rendszeres és ad hoc 
programjaikról, de bemutatkozott a „Zölden Szekszárdon és környékén” civil 
kezdeményezés és a Fridays for Future mozgalom is. A „Zölden Szekszárdon és 
környékén” egy, az elmúlt évben fiatalokból (fiatal kismamákból) alakult 
együttműködés jó példája a civil összefogásnak, hiszen programjaikkal a 
környezet és klímabarát életmódot népszerűsítik, mint pl. a mosható pelenka 
program; a vásárlózacskó, szatyor a kiselejtezett függönyből; a takarítsuk ki a 
Béla teret és környékét; a telepítsünk fákat a kutyamenhelyre vagy a használt 
mobiltelefonok összegyűjtése. Az ülés zárásaként egy tájékoztató keretében 
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bemutatásra kerültek Szekszárd MJV Önkormányzatának 2019. évi 
klímaalapjából támogatott tevékenységek: IBC 1000 literes esővízgyűjtők 
beszerzése; zöldítési programok (fa-, cserjetelepítések); környezeti nevelési 
programok.  
 

2. Tolna Megyei Klímairoda létrehozása és működtetése 
A TMÖ 2019. március 20-án kötött megbízási szerződést a Zöldtárs 
Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvánnyal a megyei klímairoda létrehozása és 
működtetése érdekében.  
A Klímairoda 2019. folyamán az alábbi tevékenységeket végezte, melyekről a 
2019. december 6-i ülésen adott tájékoztatást a Tolna Megyei Közgyűlés 
tagjainak: 
 
a)  2019. 03. 27. – Tolna Megyei Klímakonferencia 
„A klímaváltozás itt van: a szőlő jövője Szekszárdon” címmel szervezett megyei 
szintű konferenciát a TMÖ, Szekszárd MJV Önkormányzata és a Zöldtárs 
Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány a Vármegyeháza dísztermében, ahol a 
résztvevők körüljárták a szőlőtermesztés és borkészítés területét érintő, a 
klímaváltozásból fakadó problémákat.  

 
b)  2019. 06. 28. – Vár a megye 
A megye polgármestereinek tavasszal megküldött bemutatkozó levél után a 
Klímairoda munkatársai a Szekszárdon megtartott rendezvényen mutatkoztak be 
személyesen a program résztvevőinek. TMÖ sátrában a klímaváltozás és 
éghajlatvédelem témája iránti érzékenyítésen túl az érdeklődőknek lehetősége 
nyílt ökolábnyomuk kiszámítására, de kipróbálhatták a Projekt keretében 
beszerzett villamos energia termelő kerékpárt is.  

 
c)  2019. augusztus-szeptember – Közreműködés LIFE pályázat benyújtásában 
A Klímairoda munkatársai aktív szerepet vállalva segítettek egy cégnek, hogy 
benyújthassa pályázatát a LIFE előkészítő projektek 2019. évben meghirdetett 
„Carbon farming” felhívására. A projekt címe: Környezettudatos és 
karbonkibocsátást csökkentő mezőgazdasági termelési rendszerek kidolgozása 
és összehasonlítása Magyarországon. 

 
d)  2019. 09. 24. – Lakossági fórum Bölcskén 
A tavasszal megküldött bemutatkozó levélre reagálva Bölcske Község 
megkereste a Klímairoda munkatársait, hogy egyeztessenek a település 
éghajlatváltozással kapcsolatos lehetőségeiről. Ennek folyományaként a község 
önkormányzata és a Klímairoda munkatársai szeptember végén lakossági 
fórumot tartottak, melynek keretében a résztvevők két előadásba sűrítve 
ismerkedhettek meg a klímaváltozás témakörével, és a Klímairoda 
munkatársainak segítségével felmérték a község sérülékenységét. A rendezvény 
hatására a község rendezvényen résztvevő lakosai települési klímakör 
elindítását határozták el.  

 
e)  2019. 10. 21. – Szemléletformáló előadás Decsen 
A Klímairoda munkatársai „Mi lesz a Földdel, meddig tartható a 
fenntarthatatlan?” címmel tartottak előadást a decsi faluházban, melyet követően 
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a község polgármestere kifejezte azon szándékát, hogy a település többet 
foglalkozzon az éghajlatvédelem témakörével. 

 
A TOP-1.2.1 Társadalmi környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
elnevezésű pályázati felhívás keretében a Sióra épülő turisztikai fejlesztések 4 
projektben valósulnak meg a Tolna Megyei Önkormányzat által. Tolna megye kiemelt 
gazdaságfejlesztési és vidékfejlesztési projektje a területén 100 km-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. 
 
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.  
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 műszaki-szakmai előkészítése lezárult, a lefolytatott nyílt közbeszerzési 
eljárás részben eredményes volt. Az öt megálló épület esetében a nyertes 
kivitelezőkkel a szerződéskötések folyamatban vannak. A kiszállók esetében az 
ismételt közbeszerzési eljárás előkészítése, megindítása folyamatban 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 Harcig 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 műszaki-szakmai előkészítése lezárult, jelenleg a nyílt közbeszerzési 
eljárás előkészítése van folyamatban. 
 
 
TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 pályázat: 
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 és 
a fenti két projekthez 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.  
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Jelen projektben egy komplex vízi turisztikai szolgáltató központ épül meg, továbbá 
ehhez kapcsolódóan a Sió jobb partján kerékpárút kerül kialakításra a Völgységi 
patakig. Ezzel a Sió II. projektben létesítendő kerékpárút déli végpontja a Völgységi 
patakon át mintegy 500 m-re kerül megközelítésre. 
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 műszaki-szakmai előkészítése lezárult, jelenleg a nyílt közbeszerzési 
eljárás előkészítése van folyamatban. 
 
TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 pályázat: 
A Tolna Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Völgység-patakon 
átívelő híd és a Sió-menti kerékpárutat hálózatba kapcsoló közel 500 fm-es hiányzó 
kerékpárút, valamint a Harc és Simontornya belterületén kiépítésre kerülő 
kerékpárutak megvalósítására. A támogatási kérelem 2019. decemberében 
támogatói döntésben részesült. 
 
EFOP-1.6.3-17-2017-00012 pályázat: 
A Tolna Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be EFOP-1.6.3-17-
2017-00012 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 
megvalósítása 2018.04.01-2021.03.31-ig tart. 
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. 
2019-ben a projekt megvalósítása, a szakmai programok végrehajtása és a 
forrásfelhasználás ütemezetten zajlott. 
 
TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 pályázat 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint konzorcium-vezető, Medina Község 
Önkormányzatával, Tengelic Község Önkormányzatával, valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerekkel valósítja meg a TOP-5.3.1-
16-TL1-2017-00002 azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna 
megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zene hagyományainak 
visszatanításával” című projektet. 
A projekt jelenleg a 6. mérföldkő „Programok lebonyolítása” időszakában tart 
(2020.01.01-2020.06.30.). A projekt a támogatási szerződésben ütemezetteknek 
megfelelően halad. Az irodalmi, a képzőművészeti, a zenei, az értéktári és a 
közösségfejlesztési vonalak mentén 2019.12.31-ig összesen 56 programelem 
valósult meg. Az 1-5. mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók benyújtása 
rendre megtörtént. Az 1-4. szakmai beszámolókat a Közreműködő Szervezet 
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jóváhagyta. Az 5. szakmai beszámoló jelenleg hiánypótlás alatt áll. A projekt fizikai 
befejezésének időpontja 2021. 08. 31. 
A „Cselekvő közösségek” kiemelt projektben előírt együttműködés folyamatos: az 
adatszolgáltatási kötelezettségeknek a Tolna Megyei Önkormányzat rendre eleget 
tett, a kiemelt projektben biztosított szakmai-módszertani támogatást megkaptuk. A 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal – mint a feladat ellátásáért felelős konzorciumi 
tag – a projektmenedzsment tevékenység, valamint a kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság releváns feladatainak ellátását folyamatosan biztosítja. 
Az aktuális rendezvényekről, illetve a projekt előrehaladásáról információk a 
projekthez létrehozott „Megyei Kultúr-kóstolgató” elnevezésű Facebook közösségi 
oldalon is folyamatosan elérhetőek. 
 
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 - 00005 pályázat 
A Tolna Megyei Önkormányzat a „Megyei identitás erősítése” című TOP-5.3.2.-17 
kódszámú pályázati felhívásra konzorciumi partnerségben 5 pályázatot nyert el, a 
Támogatási Szerződések hatályba lépésének dátuma minden esetben: 2018. 
december 6. Ezek az alábbiak: 
TOP-5.3.2.-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás  
TOP-5.3.2.-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvári járás 
TOP-5.3.2.-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolna járás 
TOP-5.3.2.-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás 
TOP-5.3.2.-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paksi járás 
A Tolna Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető pályázatonként további 
három konzorciumi taggal közösen kívánja megvalósítani a megyei identitás 
erősítése elnevezésű projekteket. 
A bonyhádi projekt esetében partnerünk a Községi Önkormányzat Váralja, a Váraljai 
Hagyományőrző Egyesület, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal. 
Dombóvár tekintetében: Csikóstőttős Község Önkormányzata, a Csikóstőttősi 
Faluszépítő és Horgász Egyesület, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal. 
A tamási projekt vonatkozásában: Regöly Község Önkormányzata, a Német 
Nemzetiségi Egyesület Gyönk, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal. 
A paksi projektben: Kajdacs Község Önkormányzata, a Györkönyi Hagyományőrző 
Egyesület, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal. 
Szekszárd-Tolna esetében: Harc Község Önkormányzata, a Szedresi Sziget 
Egyesület, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal. 
A bonyhádi, dombóvári, tamási, paksi pályázatok esetében a projekt összköltsége 
80.000.000,- Ft/projekt. A támogatási intenzitás 100 %, azaz a projekt megvalósítása 
önerőt nem igényel.  
A szekszárd-tolnai együttműködés kapcsán a projekt összköltsége 99 569 684 Ft. A 
támogatási intenzitás 100 %, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel.  
Jelenleg valamennyi projekt előkészítése folyamatban van. 
 
Területrendezéssel kapcsolatos feladatok: 
E feladatokat az osztály keretén belül dolgozó megyei főépítész látja el, aki a 2019. 
évben végzett tevékenységéről a Közgyűlés 2019. december 6-i ülésén, külön 
napirend pont keretében, részletesen beszámolt. 
2019-ben folytatódott a Tolna Megyei Területrendezési Terv módosítása, mely a 
2019. március 15-től hatályos új Országos Területrendezési Tervhez fog igazodni.  
A tavalyi év folyamán ezen kívül számos település rendezési tervének, 
településfejlesztési koncepciójának véleményezése történt meg.  
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Fentiek mellett a megyei főépítész 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 alkalmanként tagja a szekszárdi, paksi és bonyhádi 
tervtanácsoknak. 
 
 
Az előterjesztésben leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. 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 a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az 
abban foglaltakat elfogadja. 

Felelős: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2020. február 7. 
 
 
        dr. Baranyai Eszter 
    megyei aljegyző 
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