
Egyszerű többség 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. február 14-i ülése 12. sz. 
napirendi pontja 

 
 

Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel fennálló vagyonkezelési 
szerződés megszüntetésére  
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
(továbbiakban: Ttv.)  17. § (1) bekezdésének 2016. június 17. napjáig hatályban lévő 
rendelkezése értelmében „Az egy régió területén működő megyei önkormányzatok és 
a fővárosi önkormányzata területi operatív programok megvalósításával összefüggő 
fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a 
régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget 
működtetnek…” 
 
A megyei önkormányzatok megyék fejlődésében betöltött hangsúlyos szerepének 
megerősítése jegyében a regionális fejlesztési ügynökségek 2014-től térítésmentesen 
a területileg érintett megyei önkormányzatok tulajdonába kerültek. 
 
Fenti törvényi hivatkozásban lefektetett feladat – a területi operatív programok 
megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítése és végrehajtásában 
való közreműködés – súlya megkívánta, hogy a regionális fejlesztési ügynökségeknek 
minden megyében megfelelő képviselete, valódi feladatokkal felruházott irodája 
működjön. Ilyen irodája korábban a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft-nek (a továbbiakban: DDFRÜ) megyénkben nem működött. 
 
Mivel a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában nem állt rendelkezésre olyan 
szabad ingatlan, amelyben a fejlesztési ügynökség helyi képviseletének kialakítására 
lehetőség nyílt volna, és mivel törvényben rögzített közfeladat ellátásáról volt szó, így 
a Tolna Megyei Önkormányzat az állami vagyont kezelő Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-től (továbbiakban: MNV Zrt.) ingyenes vagyonkezelői jogot kért az 
állami tulajdonban álló, Szekszárd 1919/3. helyrajzi számú, természetben Szekszárd, 
Liszt Ferenc tér 3. szám alatti kivett irodaház megnevezésű ingatlan 273,48 m2 
összterületű földszinti részére. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat és a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. között 
2014. március 25-én létrejött, határozatlan idejű, ingyenes vagyonkezelői jogot 
létesítő vagyonkezelési szerződés jelen előterjesztés mellékletét képezi.  
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A Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. szám alatti ingatlanban a DDRFÜ Tolna megyei 
irodája mellett az épületben kapott helyet a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs 
Ügynökség Nonprofit Kft. Tolna megyei képviselete is. 
 
A 2007-2013-as programozási időszakban a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben 
foglaltak értelmében a Regionális Operatív Programok végrehajtásához kapcsolódó 
közreműködő szervezeti (továbbiakban: KSz) feladatokat a területileg illetékes 
megyei önkormányzatok tulajdonában lévő Regionális Fejlesztési Ügynökségek 
látták el. A 2014-2020-as programozási időszak intézményrendszer szereplői között 
azonban az Ügynökségek már nem kaptak szerepet, így a DDRFÜ KSZ 
tevékenysége 2015. december 31. napján megszűnt.  
 
Emellett a Ttv. 17. §-ának 2016. június 18. nappal történő hatályon kívül 
helyezésével a DDRFÜ közhatalmi feladatai is részben kiürültek, így a Közgyűlés - a 
Baranya és Somogy Megyei Önkormányzatokkal egyeztetve - 2016. október 29. 
napján tartott rendkívüli ülésén az 52/2016. (X. 29.) közgyűlési határozatában a Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. szétválásos különválással történő 
megszüntetéséről döntött. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a különválás útján 
létrehozza a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (továbbiakban: TMFÜ Nkkft.). A vagyonmegosztásban a 
Tolna Megyei Önkormányzatra jutó rész magában foglalta a DDRIÜ üzletrészét is 4,6 
millió forint értékben. 
 
A Közgyűlés a 35/2019. (VI.24.) határozatában a TMFÜ Nkkft. DDRIÜ Nonprofit Kft-
ben lévő üzletrészének értékesítése mellett döntött. A TMFÜ Nkkft. ügyvezetője a 
tulajdonrész átruházásáról szóló adásvételi szerződést a Közgyűlés által előzetesen 
jóváhagyott értéken 2019. július 19-én aláírta, így a DDRIÜ Nonprofit Kft. üzletrészén 
2019. augusztus 1-jei hatállyal a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány 
szerzett tulajdonjogot.  
 
A vagyonkezelési szerződés 4.2. pontja értelmében a Vagyonkezelő nyilatkozatot tett, 
miszerint az ingatlan vonatkozásában általa végzett tevékenység közfeladatnak 
minősül, az ingatlant kizárólag közfeladat ellátása céljából használja. Az MNV Zrt. az 
ingatlanban ellátandó közfeladatra tekintettel mentesítette a Tolna Megyei 
Önkormányzatot a vagyonkezelési jog gyakorlásának ellenértékeként fizetendő díj 
megfizetése alól.  
 
A TMFÜ Nkkft. az irodaépületben két helyiséget használva 3 fővel látja el jelenleg a 
feladatait, a többi helyiség kihasználatlan, így nem indokolt ekkora alapterületű iroda 
fenntartása. Ennek okán az ügyvezető kezdeményezte a TMFÜ iroda Széchenyi utca 
23. alatti épületbe történő áthelyezését, amely jelenleg folyamatban van. 
 
Mindezekre tekintettel javaslom a vagyonkezelési szerződést, annak 13.3. pontja 
alapján felmondani. 
 
Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2020. (II.14.) közgyűlési határozata a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel fennálló 
vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 2014. március 25-én 
kötött, az állami tulajdonban álló, Szekszárd 1919/3. 
helyrajzi számú, természetben Szekszárd, Liszt Ferenc tér 
3. szám alatti kivett irodaház megnevezésű ingatlan 
273,48 m2 összterületű földszinti részén a Tolna Megyei 
Önkormányzat javára ingyenes vagyonkezelői jogot 
alapító szerződés megszüntetését határozza el.  
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a vagyonkezelési 
szerződés megszüntetésének kezdeményezésére, 
valamint az ingatlan MNV Zrt. részére történő átadása 
kapcsán szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: folyamatos 

 
 
Szekszárd, 2020. február 4. 
 
 
         Fehérvári Tamás 
                a Közgyűlés elnöke 
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