
Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. június 26-i ülése 20. számú 
napirendi pontja 
 
Javaslat a Tolna Megyei Klímairoda 2020. évi működtetésére 
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Megyei Közgyűlés a 18/2019. (II.15.) közgyűlési határozatával döntött a Tolna 
Megyei Klímairoda (továbbiakban: Klímairoda) létrehozásáról és működtetéséről. A 
Klímairoda 2019. évi működésére vonatkozóan a megbízási szerződés aláírására 
2019. március 20-án került sor a Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvánnyal, 
az elvégzett tevékenységről szóló tájékoztatót a 2019. december 6-i ülésünkön 
tárgyaltuk meg.  
 
A Közgyűlés által 2018. február 9-én jóváhagyott Tolna Megyei Klímastratégiában 
foglaltak, illetve a KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 kódszámú „Klímavédelem és 
fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása 
és működtetése - Tolna megyében” c. projektünkből fakadó fenntartási 
kötelezettségeink teljesítése érdekében, javaslom az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglalt tartalommal megbízási szerződés aláírását a Klímairoda 2019. 
évi létrehozásában és működtetésében partnerséget vállaló Zöldtárs 
Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvánnyal.  
 
 
Fentiek alapján kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására! 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2020. (VI.26.) közgyűlési határozata a Tolna 
Megyei Klímairoda 2020. évi működtetése tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

elhatározza, hogy a Tolna Megyei Klímastratégiában 
foglaltak, és a KEHOP-1.2.0-15-2016-0009 
kódszámú projektből fakadó fenntartási 
kötelezettségek teljesítése érdekében a Tolna 
Megyei Klímairoda 2020. évi működtetésére 
megbízási szerződést köt a Zöldtárs 
Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvánnyal.  
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Klímairoda 2020. évi működtetésére bruttó 
300.000,- forint összegű forrást biztosít a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
dologi kiadásai terhére.  
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3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozat 

mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2020. június 30. 

 
 
Szekszárd, 2020. június 9. 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 
 



Az előterjesztés 1. számú melléklete 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhely: 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13.; adószáma: 15733287-1-17; képviseli: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés 
elnöke),  
a továbbiakban mint megbízó,  
 
másrészről a Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány (székhely: 7100 Szekszárd, 
Bartók Béla u. 7., adószáma: 18864810-1-17, képviseli: Baka György elnök),  
a továbbiakban mint megbízott  
 
között az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. A megbízás tárgya: 

Megbízó – figyelemmel a 18/2019. (II.15.), illetve a …./2020. (V.22.) közgyűlési 
határozatokban foglaltakra – megbízza a megbízottat a Tolna Megyei Klímairoda 
(továbbiakban: Klímairoda) működtetésével. A Klímairoda székhelye azonos megbízó 
székhelyével, működési területe Tolna megye közigazgatási területe.  

 
2. A megbízott a megbízást jelen szerződésben foglalt feltételekkel elfogadja, és vállalja, 

hogy az 1. pontban említett területen ellátja a 3. pontban részletezett feladatokat. 
 
3. A megbízott feladatainak részletes felsorolása:  

 
a) a KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azonosítószámú „Klímavédelem és 

fenntarthatóság – klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform 
létrehozása és működtetése – Tolna megyében” c. projekt fenntartási 
kötelezettségéhez kapcsolódó feladatok ellátása keretében a Tolna Megyei 
Éghajlatváltozási Platform működtetése 

b) települési/megyei szintű klímarendezvények megszervezése és lebonyolítása 
– 2-3 alkalommal – a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalával közösen 

c) szemléletformálás és a megye lakosságának érzékenyítése a klímavédelem 
és éghajlatváltozás témája iránt 

d) a Tolna Megyei Klímastratégia népszerűsítése, bemutatása a megye 
lakosságának 

e) pályázatfigyelés a klímavédelem és éghajlatváltozás témakörét érintő európai 
uniós és hazai pályázati lehetőségekre vonatkozóan 

f) szakmai tanácsadás a klíma- és környezetvédelmi pályázatokhoz 
kapcsolódóan a megye önkormányzatai részére 

 
4. A megbízott a Klímairoda működtetésével, illetve a 3. pontban részletezett feladatok 

ellátásával kapcsolatos tapasztalatairól – a Tolna Megyei Közgyűlés tájékoztatása 
érdekében – összesítő tájékoztatót küld a megbízó részére legkésőbb 2020. november 
20. napjáig.  

 
5. A megbízási díj:  

A jelen szerződés 3. pontjában rögzített feladatok ellátásáért megbízott részére 
fizetendő díj – a …/2020. (V.22.) közgyűlési határozatban foglaltak értelmében – bruttó 
300.000,- forint. 

 
6. Fizetési határidő: 

Megbízó az elvégzett tevékenységéről szóló szakmai tájékoztató kézhezvételét követő 8 
napon belül teljesítésigazolást állít ki.  
Megbízott a megbízó által kiadott teljesítésigazolást követően bruttó 300.000,- forint 
összegben jogosult számlát kiállítani.  



Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül 
átutalással egyenlíti ki.  

 
7. Jelen szerződés – a 4. pontban foglaltaknak megfelelően – mindkét fél általi aláírásának 

napján lép hatályba és 2020. december 31. napjáig tartó határozott időre szól. A 
szerződés a határozott idő elteltével megszűnik, közös megegyezéssel megszüntethető. 

 
8. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást bármelyik fél felmondhatja, 

egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felmondást legalább 60 nappal előbb 
közlik a másik féllel. A felmondási idő alatt mindkét fél köteles a jelen megállapodásban 
foglalt kötelezettségeit teljesíteni. 

 
9. Kapcsolattartás: 

A kapcsolattartás módja elsősorban távközlési rendszeren keresztül valósul meg (pl: e-
mail, telefonbeszélgetés), amennyiben a feladat ellátása érdekében szükséges, a felek a 
személyes kapcsolattartást is lehetővé teszik egymás számára. 
 
A kapcsolattartásért felelős személyek: 

- megbízó részérő: Istlstekker Lídia 
tel: 74/505-668 
e-mail: istlstekker.lidia@tolnamegye.hu 

 
- megbízott részéről: Baka György 

tel: 30/957-4835 
e-mail: info@zoldtars.hu 

 
 
10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Felek jelen megállapodást elolvasták, tartalmát megértették és azt, mint akaratunkkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Szekszárd, 2020. június ... 
 
 
 
 
 
  ......................................................   ......................................................  
 Fehérvári Tamás Baka György 
 elnök elnök 
 a megbízó képviseletében   a megbízott képviseletében 


