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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 9. napján a 20/2018. (II.9.) 
közgyűlési határozatával döntött a Pannon Európai Területi Társuláshoz 
(továbbiakban: Társulás) történő csatlakozásról. 
 
A Társulás Alapszabályának 17. §-a alapján a Társulás elsődleges feladata, hogy az 
Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális 
Alap és a Kohéziós Alap útján – nyújtott társfinanszírozás mellett, területi 
együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósítson meg. 
 
Az Önkormányzat a Társulás által nyújtott lehetőségeket egyrészt nem tudta 
kihasználni, mivel a határon átnyúló együttműködési programokban Tolna megye 
fekvése okán nem tud részt venni, másrészt az Önkormányzat a 100 %-os 
tulajdonában álló TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: TMFÜ Nkft.) által is ki tudja aknázni a nemzetközi pályázatokban rejlő 
lehetőségeket, a TMFÜ Nkft. az EU által nyújtott finanszírozás mellett működő 
területi együttműködési programok tekintetében képviseli a Tolna Megyei 
Önkormányzatot.  
 
Mindemellett a Társulásnak fizetendő - a belépéskor érvényes mértékhez képest 
megemelkedett (2019-ben 158.041 Ft, 2021-ben 360.900 Ft) – tagdíjjal 
párhuzamosan az Önkormányzat finanszírozza a TMFÜ Nkft. feladatellátását is az 
évente megkötött közszolgáltatási szerződés feladatellátási szerződése keretében. 
 
Fent kifejtettek alapján nem indokolt az Önkormányzat tagságát a Társulásban 
fenntartani. 
 
Az Alapszabály 10. §-a értelmében a Társulásból bármely Tag önálló döntése 
alapján a Társulással történő elszámolás mellett a Közgyűlés értesítésével kiléphet. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. 
pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át önkormányzati 
társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás 
módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 
történő kiválás. 
 
 



Mindezekre figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat 
alapján döntsön a Pannon Európai Területi Társulásból történő kilépésről! 
 
 
Határozati javaslat: 
 

 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2021. (VI. ...) közgyűlési határozata a Pannon 
Európai Területi Társulásból történő kilépésről: 
  

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, 
hogy a Pannon Európai Területi Társulásból (székhely: 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 2021. július 1. napi hatállyal 
kilép.  
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Társulással 
történő elszámolás során szükséges intézkedéseket 
megtegye, és a kilépéshez szükséges dokumentumokat 
aláírja.  
 

3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Társulás 
Közgyűlését értesítse. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 

 
Szekszárd, 2021. június 9. 
 
 
 

           Fehérvári Tamás 
         a Közgyűlés elnöke 

 
 
 
 
 
 
 


