
 
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  

KÖZGYŰLÉSE 
 

 
 
 
Szám: 2-8/2009. 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
 
 
KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 11-i soron 

kívüli üléséről.  
 
 
AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. 
 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
Bakó Béla, Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz 
Ibolya, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, 
Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Kollár László, Kovács István, Kristóf 
Károly, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pogátsa Alajos, dr. Puskás Imre, dr. Say István, 
Schranz Istvánné, dr. Sümegi Zoltán, dr. Széchenyi Attila, Takács Zoltán, Tar Csaba 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: 
dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos János, Koltai Tamás, 
Molnár József, Pécsi Gábor, Právics József, dr. Radochay Imre, Szabó Loránd, Szebényi 
Géza, Széles András, Tóth Gyula, Várkonyi Zoltán, dr. Vöröss Endréné 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: –– 
 
 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 25 fő. 
 

 
Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula, megyei 
aljegyző.  
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A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:  
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében Árvainé Doszpod Mária, 
tűzoltó alezredes, Anyagi-Műszaki Alosztályvezető 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: –– 
 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnai Népújság, a Tolnatáj TV, az Alisca Rádió, a Pixel TV, valamint a Megyei Napló 
munkatársai.  
 
dr. Puskás Imre: 
Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz 
meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit.  
 
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem Képviselőtársaimat, 
jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.  
 
Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 25 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
A napirendi pontok elfogadása előtt Bordács József Képviselő Úr jelezte hozzászólási 
szándékát, megadom a szót.  
 
Bordács József: 
Tisztelt Közgyűlés! Dr. Sümegi Zoltán bizottsági Elnök Úr a két héttel ezelőtti Közgyűlésen 
ismertetett egy bizottsági álláspontot, illetve egy kérést a szocialista frakció felé, Szabó 
Loránddal kapcsolatban. Úgy gondolom, mivel az elmúlt két hétben semmilyen foganatja 
nem volt a napirend előtti felszólalásának, itt az ideje, hogy erről újra beszéljünk. A 
november 27-i Közgyűlés után hazaérve a megyei híreket egy internetes portálon 
böngészve a következő vezércikket találtam: „Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál tett 
bejelentést csütörtökön Szabó Loránd, Dombóvár korábbi polgármestere, Patay Vilmos 
jelenlegi polgármester egy intézkedése miatt”. Véleményem szerint gusztustalan és 
vállalhatatlan, amit Szabó Loránd a megyei közéletben gyakorlatilag elkövet. Nem értem a 
szocialista frakciót, miért nem teszi meg azokat a lépéseket, melyek ebben a helyzetben 
elvárhatóak. Nem kérni, hanem követelni szeretném azt, hogy távolítsák el Szabó Lorándot 
a Megyei Közgyűlésből. Az elmúlt Közgyűlésen Právics József Képviselő Úr a 
védőbeszédében elmondta, hogy Szabó Loránd táppénzen van. Ezzel kapcsolatban lenne 
egy költői kérdésem: egy táppénzen lévő beteg embernek hogy van arra ideje és energiája, 
hogy nap mint nap bemenjen a dombóvári önkormányzathoz és különböző ügyekbe, 
iratokba próbálja magát beleásni? Amennyiben továbbra sem akarják elfogadni azt a 
felkérést, felszólítást, amit már többször megtettünk, akkor engedjék meg, hogy figyelmükbe 
ajánljam Lendvai Ildikó egy héttel ezelőtti véleményét a szocialista korrupciós ügyekkel 
kapcsolatban. Lendvai Ildikó a következőket mondta: „szégyen, ha magunkon hagyjuk a 
bélyeget, utálom, ha mások helyett kell szégyenkeznem, és elegem is van belőle”. 
Megkérem Önöket, hallgassanak Elnök Asszonyuk szavaira, és tegyék, amit tenniük kell. 
Köszönöm szépen! 
 
dr. Puskás Imre: 
Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia Frakcióvezető Asszonynak.  
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Frankné dr. Kovács Szilvia: 
Tisztelt Közgyűlés! Azt gondolom, hogy az a gusztustalan és visszataszító, ahogy a Fidesz 
frakciója a közgyűlési terepet felhasználja pártpolitikai támadásra. Ezt bizonyos mértékig 
megértem, de sem dr. Sümegi Zoltánnak, sem Bordács Józsefnek nincs ahhoz joga, hogy 
bárkinek a személyes szabadságjogait korlátozza, és olyan követeléssel álljon elő, ami 
megtiltja és lehetetlenné teszi bármely állampolgárnak, bármelyik hatósághoz való fordulási 
jogát. Jó lenne, ha a Fidesz frakció tagjai saját pártjukon belül is keresgélnének, hiszen a 
múltkor Právics József Képviselő Úr már utalt erre, amit nem kívánok megismételni. Ha már 
szóba került ez az ügy, akkor tájékoztatásképpen el kívánom mondani, hogy a fóti 
polgármesterrel szemben jogerős ítélet született, és ő is tagja – úgy gondolom – egy 
önkormányzati testületnek, ezzel szemben Szabó Loránd ellen még nincs jogerős ítélet. 
Véleményem szerint, azt hogy ki van táppénzen és ki nincs, egyetlen egy közgyűlési 
képviselőnek nincs joga megítélni, ez egy orvosi kérdés. Visszataszító, hogy a pártpolitika 
olyan szinten nyomást gyakorol az abban részt nem vállalókra, ami azt hiszem, hogy a 
polgári demokráciában elfogadhatatlan. Mindenki a saját pártpolitikai ügyeivel foglalkozzon, 
a kritikát pedig a demokratikus szabályoknak megfelelően szíveskedjen megfogalmazni. 
Köszönöm! 
 
dr. Puskás Imre: 
Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.  
 
Pogátsa Alajos: 
Köszönöm a szót! Főjegyző Asszonyhoz szeretnék kérdést intézni. Lehetséges-e a soron 
kívüli Közgyűlésen a meghívóban szereplő napirendekhez képest újabb napirendek 
felvétele? 
 
dr. Bartos Georgina: 
Tisztelt Közgyűlés! Az SzMSz-ben 2006. előtt volt egy olyan rendelkezés, ami nem 
engedélyezte a újabb napirendi pontok napirendre vételét, azonban ezt azóta módosítottuk, 
vagyis lehetőség van új napirendi pont felvételére. Köszönöm!  
 
dr. Puskás Imre: 
Amennyiben nincs további hozzászólási szándék, úgy a napirendek elfogadása következik. 
A napirenddel kapcsolatban a következő módosító javaslatom van: javaslom két új 
napirendi pont felvételét, 6. sorszámmal: „Javaslat “A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa 
János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című 
pályázat Támogatási Szerződésének megkötéséhez szükséges feltételek biztosításra, az 
önerő kiegészítésére”, 7. sorszámmal pedig: “Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
raktározási feladatait szolgáló ingatlan megvásárlására”. Az előterjesztést Képviselőtársaim 
a KIR-en keresztül és helyszíni kiosztásként is megkapták.  
 
Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére vonatkozó 
javaslata?  
 
Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam 
ismertetett módosításokkal egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! 
Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.  
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NAPIREND 
 
1. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába 

állandó helyettesek delegálására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a 

Vármegyeháza és környékének felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Társulási 
Megállapodás módosítására és Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
megkötésére  
Előadó:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat a struktúra változtatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat 
megvalósítására (TIOP-2.2.4/09/1)  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 

5. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására, 
valamint az azzal összefüggő feladatokra  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
6. Javaslat “A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi 

osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című pályázat Támogatási 
Szerződésének megkötéséhez szükséges feltételek biztosításra, az önerő 
kiegészítésére  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
7. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum raktározási feladatait szolgáló ingatlan 

megvásárlására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 
A napirendi pontok tárgyalása következik. 
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. 
(II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta, 
álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét 
kérem.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a 
rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását.  
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dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet 
elfogadását.   
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az 
előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. 
Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 22 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett, 1 nem szavazat ellenében, elfogadta a 22/2009. (XII. 11.) önkormányzati 
rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 
13.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.  
 
(A 22/2009. (XII. 11.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 
képezi.)  
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába állandó 
helyettesek delegálására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. 
Először az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontját.  
 
dr. Sümegi Zoltán: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem volt határozatképes, 3 
fő volt jelen az ülésen. A jelenlévő 3 fő az előterjesztés elfogadását egyhangúlag javasolja a 
Közgyűlésnek. A Társulást az előző ciklus alatt hozták létre, melynek forrásai is voltak. 
Ezek a források egyre jobban apadnak, ennek ellenére a lelkesedés továbbra is 
megmaradt, különös tekintettel a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, és a Somogy Megyei 
Közgyűlés alelnöke részéről. A mi lelkesedésünk egyre inkább alábbhagy, nem látjuk 
értelmét a Társulásnak. Ennek ellenére természetesen a jövőben is tesszük az ezzel 
kapcsolatos feladatainkat.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.  
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dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Megadom a szót Frankné dr. 
Kovács Szilvia Frakcióvezető Asszonynak.  
 
Frankné dr. Kovács Szilvia: 
Tisztelt Közgyűlés! A Dél-Dunántúli Regionális Társulás tagjainak többsége a Fidesz 
választott testületeinek a vezetője. Mérhetetlenül sajnálom, hogy nem tudják tartalommal 
megtölteni a Tanács üléseit. Szerencsétlennek tartanám a köztisztviselők delegálását a 
Tanácsba. Véleményem szerint a Társulás részben politikai, pártpolitikai érdekek 
megjelenítését is szolgálja. A pártpolitikai érdekek érvényesítése nem lehet köztisztviselői 
feladat, bízom benne, hogy a jelenlegi közgyűlési vezető sem ezt a módszert szeretné 
alkalmazni. Célszerű lenne a Közgyűlés két alelnökének vagy esetleg választott testületi 
tagoknak a delegálása. Kérem, hogy a köztisztviselőket ne hozzuk olyan helyzetbe, hogy 
bizonyos esetekben politikai állásfoglalásra kényszerüljenek. Köszönöm! 
 
dr. Puskás Imre: 
Lehetnek olyan keretek, amelyeket nem érdemes tartalommal megtölteni. A jelenlegi keret 
ezzel a tartalommal tud működni, ami elég szerény, így szükségtelennek érzem egy ilyen 
Társulás fenntartását. Ebben a kérdésben már többször ígéretett tettem arra vonakozóan, 
hogy eljárunk. Nyilván egy válastási ciklust érdemes ezzel megvárni. A politikai 
döntéshozatal kérdésében azt tudom mondani, amennyiben ebben a testületben valóban 
politikai döntéshozatali helyzet van, akkor egészen biztosan olyan delegáltak fognak az 
ülésen részt venni, akik politikai véleményt tudnak alkotni. Az “állandó” kifejezés nem azt 
jelenti, hogy a most delegáltak vesznek részt állandóan az üléseken, hanem azt jelenti, 
hogy felhatalmazásuk van folyamatosan, szükség esetén a helyettesítésre. Alapvetően 
azért életszerű és praktikus ez a döntés, mert a tisztségviselők nem biztos, hogy minden 
alkalommal tudnak erre időt szakítani, viszont a köztisztviselők erre utasíthatóak.  
Ha további hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most 
szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében a 
határozati javaslatot nem fogadta el.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 121/2009. (XII. 11.) közgyűlési 
határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 
Társulási Tanácsába állandó helyettesek delegálásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli 
Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába állandó 
helyettesek delegálásáról szóló javaslat elfogadását nem támogatta.  

 
 
3. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és 
környékének felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Társulási Megállapodás 
módosítására és Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötésére 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
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dr. Puskás Imre.  
Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. 
Először az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontját kérem. 
Az ülés elején már kiderült, hogy az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság nem volt határozatképes, így gondolom, mindvégig az lesz a válasz, hogy nem 
voltak határozatképesek.  
 
(Kishonti János Képviselő Úr megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 26 
fő.) 
 
dr. Sümegi Zoltán: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 3 tagja 
megtárgyalta az előterjesztést, és támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetése következik.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság mindhárom határozati javaslati pontot 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag javasolja a Közgyűlés számára elfogadásra.   
 
dr. Puskás Imre: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményének ismertetése következik.  
 
dr. Say István: 
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak elfogadását 
6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlés számára.   
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményének ismertetése következik.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.  
 
Pogátsa Alajos: 
Köszönöm a szót! Ha egy bizottsági elnök nem azt mondja, hogy a határozatképtelen 
bizottság nem tudja támogatni az adott előterjesztést, mert ugye nincs mit támogatni, akkor 
szeretném kérni Elnök Úrtól, hogy ez szerepeljen a közgyűlési jegyzőkönyvben, és ha egy 
mód van rá, akkor az én hozzászólásom is.  
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dr. Puskás Imre: 
Meggyőződésem szerint a Közgyűlésünk az eddigi működése során semmi 
jogszerűtlenséget nem követett el, így biztos vagyok abban, hogy a jegyzőkönyvünk 
jogszerűen fog készülni, és olyan határozat és nyilatkozat fog benne szerepelni, ami a 
valóságot tükrözi.  
Amennyiben nincs más hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Felhívom Képviselőtársaim 
figyelmét, hogy az előterjesztésben 3 határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön 
fogunk szavazni. Határozathozatal következik. Először a I. határozati javaslatról kérem a 
Közgyűlés döntését. Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 122/2009. (XII. 11.) közgyűlési 
határozata „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének 
javítása a Vármegyeháza és környékének felújításával” című 
pályázathoz kapcsolódó Társulási Megállapodás módosításáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
2008. május 22. napján kötött és 2009. július 3. napján módosított 
Társulási Megállapodás módosítását az 1. sz. melléklet szerint, a 
Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2. 
sz. melléklet szerint jóváhagyja.  
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Társulási Megállapodás 
módosítását aláírja. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 

(A módosított Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv 2. számú, az egységes 
szerkezetű Társulási Megállapodás pedig a 3. számú mellékletét képezi.) 
 
A II. határozatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2009. (XII. 11.) közgyűlési 
határozata „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének 
javítása a Vármegyeháza és környékének felújításával” című 
pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás aláírásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának Közgyűlésével a pályázat 
megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást köt. 

 
2. A Közgyűlés a határozat 1. sz. melléklete szerint a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást aláírja. 
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Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
(A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét 
képezi.) 
 
Végül a III. határozati javaslatról szavazunk. Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 124/2009. (XII. 11.) közgyűlési 
határozata a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség 
vállalásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális 
életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, 
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú, 830.863.792 Ft 
összes költségű, 585.184.599 Ft európai uniós támogatásban 
részesülő és 205.555.026 Ft saját erőt igénylő projekt Támogatási 
Szerződésének megkötéséhez vállalja, hogy mint a 
megvalósításban részt vállaló partner az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében a Tolna Megyei Önkormányzatot illető 
támogatást, a biztosított saját erő összegét, a felhalmozási 
kiadások között a projekt összes költségét nevesítetten, a határozat 
2. pontjában foglaltaknak megfelelően szerepelteti. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal 

arra, hogy a 2010. évi költségvetésében a „Szekszárd Megyei Jogú 
Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke 
felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító 
számú projekt megvalósításának feladataival kapcsolatban elnyert 
európai uniós támogatást a felhalmozási célú bevételek között, 
585.184.599 Ft összeggel, felhalmozási célú kiadásai között 
830.863.792 Ft összes költséggel – ezen belül 205.555.026 Ft saját 
erő összeggel – a 2010. évi költségvetési rendeletében 
nevesítetten szerepelteti.  

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke és dr. Bartos Georgina, 

megyei főjegyző. 
Határidő: 2010. február 15. 

 
 
4. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a struktúra változtatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat 
megvalósítására (TIOP-2.2.4/09/1)  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
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dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját. 
 
dr. Széchenyi Attila: 
A Bizottság nem volt határozatképes, így a hozzászólások kapcsán kívánom ismertetni a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak véleményét.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményének ismertetése következik.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés elfogadását 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése 
következik.  
 
dr. Sümegi Zoltán: 
Nem szeretném húzni az időt, de lassan mondom, hogy mindenki megértse, a Bizottság 
nem volt határozatképes, de a jelenlévő 3 fő támogatja az előterjesztés elfogadását. 
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót dr. Széchenyi Attila Képviselő Úrnak.  
 
dr. Széchenyi Attila: 
Tisztelt Közgyűlés! Számomra nagy örömöt jelent – és a Bizottság jelenlévő tagjai is 
hasonlóképpen vélekedtek – egy ilyen lehetőségnek a megragadása. Meggyőződésem, 
hogy Tolna megye egészségügyi ellátásának fejlesztésében ez egy mérföldkő lehet. Ez az 
egész egy óriási kincs és érték lesz a megyének, melyet feltétlenül támogatni fogok. Egy kis 
problémát emelnék csupán ki: vajon a kórház működésének a támogatása gond nélkül 
megvalósul-e a jövőben. Reménykedjünk abban, hogy rövidesen igen. Köszönöm szépen! 
 
dr. Puskás Imre: 
Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia Frakcióvezető Asszonynak.  
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Frankné dr. Kovács Szilvia: 
Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! A szocialista frakció hasonló érvek alapján, mint amit 
dr. Széchenyi Attila Képviselő Úr az imént elmondott támogatja a határozati javaslat 
elfogadását.  
Szeretném ajánlani az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökének, hogy egy kis szakmaiságot szíveskedjék tanulni dr. Széchenyi Attila bizottsági 
elnöktől, hiszen ő igazán jogszerűen és szakmailag megalapozottan ismertette a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság véleményét. Köszönöm! 
 
dr. Puskás Imre: 
Amennyiben nincs más hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. 
Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 125/2009. (XII. 11.) közgyűlési 
határozata a struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés megvalósítására vonatkozó TIOP-
2.2.4/09/1 kódszámú pályázat benyújtásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírt, a 
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a 
fekvőbeteg-szakellátásban” című, TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú 
pályázati felhívásban foglaltak megismerte. A Közgyűlés, mint a 
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházát fenntartó 
önkormányzat nevében eljáró testület pályázatot kíván benyújtani a 
pályázati felhívás „A” komponensére a pályázat első szakaszában, 
2010. február 1-15-e között. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázati kiírás 

keretében a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János 
Kórházának pavilon rendszerű felépítését kívánja – részben – 
megszüntetni a pályázati kiírásnak megfelelő tartalommal, a 
maximális 3,5 milliárd forintos támogatási összeg 
figyelembevételével és a Kórház szakmai fejlesztési koncepciója 
alapján. 

 
3. A pályázatban előirányzott fejlesztéseket a Kórház Műtő- és 

Diagnosztikus Blokkjának átalakításával és bővítésével, illetve 
ahhoz szervesen kapcsolódva kell megvalósítani annak 
alapulvételével, hogy a tervezett beruházás a lehető legnagyobb 
mértékben hasznosítsa a Műtő- és Diagnosztikus Blokk már 
rendelkezésre álló infrastruktúráját. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a 

fejlesztéshez kapcsolódó építés a Tolna Megyei Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló, Szekszárd belterület 4727/7 helyrajzi 
számú ingatlanon megvalósuljon, és beleegyezését adja a projekt 
megvalósításához. 
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5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a 3,890 
milliárd Ft összköltségű projekt megvalósításához maximum 390 
millió Ft önrész vállalásával, melyet az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetése terhére biztosít. 

 
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a pályázat 

előkészítéséből eredő feladatok ellátásához, a pályázat 
előkészítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások 
lefolytatásához. A Közgyűlés legfeljebb 130 millió Ft összegben, a 
2010. évi költségvetésének terhére biztosítja a pályázat 
előkészítésének költségeit. 

 
7. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, 

hogy a következő évi költségvetés terhére a pályázat 
előkészítésével kapcsolatos feladatokra kötelezettséget vállaljon. 

 
8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét 

az 1-6. pontban meghatározottak szerint a pályázat benyújtásának 
további előkészítésére. 

 
9. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat végleges 

tartalmáról a következő ülésén dönt. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a 7-8. pont 

tekintetében) 
Határidő: a pályázat benyújtására 2010. február 15., egyebekben 

folyamatos 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására, 
valamint az azzal összefüggő feladatokra 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, 
először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját. 
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Közgyűlésnek az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztés elfogadását 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag javasolja a Közgyűlés számára.   
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
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Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetését 
kérem.  
 
dr. Sümegi Zoltán: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal, nem 
határozatképesen támogatja a határozati javaslat elfogadását.    
 
dr. Puskás Imre: 
Arra kérem Képviselőtársaimat, hogy az egyszer már véleményezett magatartást nem kell 
újra és újra véleményezni. Azt gondolom, hogy mindenki megértette az Önök állásfoglalását 
ezzel kapcsolatban.  
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, a vitát 
lezárom. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben kettő határozati 
javaslat szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Először kérem, hogy a I. 
határozati javaslatról szavazzunk! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta.  

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 126/2009. (XII. 11.) közgyűlési 
határozata a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázathoz, illetve annak 
megvalósításához kapcsolódó, valamennyi közösségi értékhatárt 
elérő közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 
átruházásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet 5.1. pontjában 
foglaltak alapján a TIOP-2.2.4/09/01 kódszámú pályázathoz, illetve 
annak megvalósításához kapcsolódó, valamennyi közösségi 
értékhatárt elérő közbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlatkérői 
hatásköreit átruházza a Közgyűlés elnökére.  
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: folyamatos 

 
Most a II. határozati javaslatról kérem a döntésüket. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 127/2009. (XII. 11.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített 
közbeszerzési tervének módosításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
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2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az éves 
összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat 
honlapján történő közzétételéről. 

 
Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 

a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2009.   

december 18. 
 
(A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve a 
jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) 
 
 
6. NAPIRENDI PONT 
Javaslat “A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának 
SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című pályázat Támogatási Szerződésének 
megkötéséhez szükséges feltételek biztosításra, az önerő kiegészítésére  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, 
először az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontját kérem.  
 
dr. Sümegi Zoltán: 
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő tagjai 3 igen 
szavazattal támogatják a határozati javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetése következik.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés elfogadását 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
javasolja a Közgyűlés számára.   
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének ismertetése következik.  
 
dr. Széchenyi Attila: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem volt határozatképes, a jelenlévő tagok 5 igen 
szavazattal támogatták a határozati javaslat elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményének ismertetése következik.  
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dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 128/2009. (XII. 11.) közgyűlési 
határozata „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János 
Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő 
fejlesztése” című és TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 azonosító számú 
pályázat Támogatási Szerződésének megkötéséhez szükséges 
feltételek biztosítására, az önerő kiegészítésére: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Tolna Megyei 

Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának 
SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” című és TIOP-2.2.2-08/2-
2009-0006 azonosító számú pályázat módosított költségvetését 
588 984 903,- Ft összköltséggel jóváhagyja, melyhez 67 425 166,- 
Ft összegű önerőt biztosít és 521 559 737,- Ft támogatást igényel. 
A Közgyűlés biztosítja továbbá a 673 979 903,- Ft tervezett 
összköltségű projekt pályázat keretén belül el nem számolható, 
84 995 000,- Ft összegű költségeinek fedezetét. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal 

arra, hogy az 1. pontban meghatározott projekt megvalósítására 
elnyert európai uniós támogatást a felhalmozási célú bevételek 
között, 521 559 737,- Ft összeggel, 67 425 166,- Ft önerővel, 
felhalmozási célú kiadásai között 588 984 903,- Ft összes 
költséggel az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében 
nevesítetten szerepelteti. 

 
3. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat keretén belül 

el nem számolható költségek fedezetét 84 995 000,- Ft összegben 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a 

Támogatási Szerződés és a kapcsolódó nyilatkozatok aláírására és 
benyújtására. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2010. február 15. a 2.-3. pont vonatkozásában, egyebekben 

folyamatos 
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7. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum raktározási feladatait szolgáló ingatlan 
megvásárlására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
dr. Puskás Imre: 
Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, 
először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.  
 
dr. Hadházy Árpád: 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérem.  
 
Knopf Attila: 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
dr. Puskás Imre: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.  
 
dr. Égi Csaba: 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés elfogadását 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatja.  
 
dr. Puskás Imre: 
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 129/2009. (XII. 11.) közgyűlési 
határozata a Wosinsky Mór Megyei Múzeum raktározási feladatait 
szolgáló ingatlan megvásárlásáról: 
  
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum raktározási feladatainak céljára - 
legfeljebb 50 millió Ft ellenértékű - ingatlanvásárlásra kerüljön sor. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az 1. pontban rögzített 

ingatlan beszerzésével összefüggő közbeszerzési eljárást 
bonyolítsa le, eredményes közbeszerzési eljárás esetén az adás-
vétellel összefüggő szerződést megkösse. 

 
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az ingatlanvásárlással 

összefüggő fedezet biztosítása érdekében a forrásátvételről kössön 
megállapodást a Múzeum vezetőjével.   
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4. A Közgyűlés egyéb forrás hiányában úgy rendelkezik, hogy a 
megvásárlásra kerülő ingatlan rendeltetésszerű használatba 
vételéhez esetlegesen szükséges felújítási munkák fedezetét az 
intézmény költségvetése terhére kell biztosítani. 

 
5. A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a vagyonváltozással 

összefüggő nyilvántartási, számviteli feladatokat biztosítsa, a 
vagyonváltozással összefüggő vagyonrendelet módosítást 
terjessze az adásvételt követő soros Közgyűlés elé.   

 
Felelős: az 1-3. pontok vonatkozásában dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 

elnöke, a 4. pont vonatkozásában az intézmény vezetője, az 
5. pont végrehajtásáért dr. Bartos Georgina, megyei 
főjegyző. 

Határidő: az 1., 2., 4. pont vonatkozásában folyamatos, a 3. pont 
vonatkozásában a megállapodás megkötésére 2009. 
december 31., a forrásátadásra a közbeszerzési eljárás 
megindításának időpontja, az 5. pont vonatkozásában  a 
tulajdonváltást követő soron követő közgyűlés időpontja.   

 
 
dr. Puskás Imre: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tárgyalandó napirendjeinknek a végére értünk, így megkérdezem 
a Közgyűlés tagjait, a jelenlevőket, kíván-e valaki a Közgyűlés nyilvánosságára tartozó 
bejelentést tenni, vagy esetleg kérdést feltenni? Amennyiben nem, úgy megköszönöm 
Képviselőtársaimnak a Közgyűlésen való részvételt, köszönöm a Közgyűlés idei évi 
munkáját! 
 
A Közgyűlés mai ülését ezennel bezárom. 
  
 
 

k. m. f. t. 
 
 
 
 
  dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
                a Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 



1. számú melléklet 
 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

22/2009. (XII. 11.) önkormányzati 
RENDELETE 

a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna 
Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről 
szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
 

1. § 
 

(1) A Rendelet 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„(3) A Közgyűlés 2009., illetve 2010. években – európai uniós támogatással – az 
alábbi  már nyertes projekteket valósítja meg: 
 a) Szent András Otthon akadálymentesítése (DROP-3.1.1-2007-00072) 
 b) A TISZK rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3/07/22008-49) 
 c) A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése című projekt (TIOP-                        
 3.1.1-08/1-2008-0026) 
           d)       Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegye- 
                     háza és környéke felújításával ( DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006)” 
 
(2) A Rendelet 14. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6)  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés vállalja, hogy a Szekszárd Megyei 
Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával 
című, DDOP-4.1.4-D-09-2f-2009-0006 azonosító számú projekthez kapcsolódó 
forrásokat és kiadásokat - felhalmozási bevételként a 205.555.026 Ft saját erőt, 
585.184.599 Ft, európai uniós támogatási összeget, felhalmozási kiadásként 
790.739.625 Ft  összes költséget - a 2010. évi költségvetésében szerepelteti.” 
 
 

2. § 
 
A Rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
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Záró rendelkezések 
 

3. § 
 
 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2009. december hónap 11. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2009. december hónap 11. nap                                                                                 
 
 
 
                                                                                     dr. Bartos Georgina 
                                                                                         megyei főjegyző 



2. számú melléklet 
 

 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 
 
 
 
Amely egyrészről 
 
 
 
a Megbízott (a társulás vezetője), a pályázatot benyújtó önkormányzat (a továbbiakban: Vezető 
önkormányzat) 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postacím: 7100, Szekszárd, Béla tér 8. 
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla tér 8. 
Azonosító szám: 416560 
Adószám: 15416566-2-17 
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István, polgármester, 
 
 
 
másrészről a Megbízó, mint a társulás tagja, (továbbiakban: Tag önkormányzat):  
Tolna Megyei Önkormányzat 
Postacím: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
Székhely: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
Azonosító szám:414005 
Adószám: 15414007-2-17 
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre: 
 
 
 
 
Előzmények 
 
 
1.)  Felek egyezően rögzítik, hogy a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében A pécsi Európa 

Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása pályázati 
kiírásra „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és 
környékének felújításával” című pályázat (továbbiakban: pályázat) benyújtása céljából 2008. 
május 22. napján egymással társulási megállapodást (továbbiakban: Társulási Megállapodás) 
kötöttek, melyet 2009. július 3. napján módosítottak. 

 
 
2.)  A Közvetítő Szervezet, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség tájékoztatásának 

megfelelően a megvalósítás időtartamára konzorciumi együttműködési megállapodást szükséges 
kötni. A konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése jogszabályi változás 
következtében lehetővé vált. Ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 6. pontjában foglalt, a 
projekthez kapcsolódó feladatok, kötelezettségek és jogok, valamint az eljárásrend megvalósítási 
időszakra vonatkozó meghatározását a megkötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
tartalmazza. 
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A Társulási Megállapodás módosítása 
 
 
3.)  A Társulási Megállapodás 6. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

6. Tagok kijelentik, hogy a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési 
megállapodást kötnek. 

 
 
4.)  Egyebekben a Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályukban maradnak. 
 
 
 
Jelen Társulási Megállapodás módosítást a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Szekszárd, 2009. ……………………. 
 
 
 
A társulás vezetője 

 
 
 

Horváth István 
polgármester 

Név 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

A társulás tagja 
 
 
 

Dr. Puskás Imre 
a Közgyűlés elnöke 

Név 
Tolna Megyei Önkormányzat 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 

 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodás módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
………………………. szekszárdi öh határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2009………………….hónap ………………….napja 
 
                                                                                       Amreinné dr. Gál Klaudia  
                                                                                                aljegyző 
 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodás módosítást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
…………………………… közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2009. …………………. hónap …………………. napja 
 
                                                                                      dr. Bartos Georgina 
                                                                                              megyei főjegyző 



3. számú melléklet 
 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
Pályázat benyújtására, támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 
 
1.) Jelen társulási megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban 
meghatározott felek társulnak abból a célból, hogy a Dél-Dunántúli Operatív Program 
keretében A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális 
fejlesztések megvalósítása pályázati kiírásra pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása 
esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és 
környékének felújításával (a továbbiakban Pályázat). 

 
2.) A társulás tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt szervezetek, akik az 1.) pontban 
megjelölt pályázatban meghatározott célok megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és 
pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között 
részt vállalnak: 

 
A Megbízott (a társulás vezetője), a pályázatot benyújtó önkormányzat: Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Vezető önkormányzat). 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postacím: 7100, Szekszárd, Béla tér 8. 
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla tér 8. 
Azonosító szám: 416560 
Adószám: 15416566-2-17 
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István, polgármester 
 
A Megbízó (Társulás tagja): Tolna Megyei Önkormányzat 
Postacím: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
Székhely: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
Azonosító szám: 414005 
Adószám: 15414007-2-17 
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke 
 
3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tag önkormányzat a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően megbízza, illetve meghatalmazza a Vezető 
önkormányzatot, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről, helyette és nevében a Pályázatot 
aláírja, a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő 
szervezettel szemben a Társulást képviselje. 
 
4. A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
5. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat 
támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják és ennek érdekében 
együttműködnek. 
 
6. *1Tagok kijelentik, hogy a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást 
kötnek. 
  
7. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi. 

                                                      
1 Módosította a 2009………………….-i Társulási Megállapodás Módosítás. Hatályos 
2009.…………………. napjától 
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8. A Társulás létrejöttének napja a tag önkormányzatok közgyűléseinek Társulási Megállapodás 
jóváhagyásáról szóló döntését követően, a Társulási Megállapodás aláírásának napja. Jelen 
Megállapodást a tagok a projekt lezárását és elszámolását követő 5. év végéig, határozott időre 
hozzák létre. 
 
9. A Társulás megszűnik: 
- ha a Pályázat nem részesül támogatásban; 
- a projekt meghiusulása esetén; 
- a 8. pontban rögzített határozott időtartam lejártával. 
 
10. A Tagok kifejezik azon szándékukat, hogy a pályázat nyertessége esetén a projekt 
megvalósításában együttműködnek, megvalósítják az általuk vállalt feladatokat, a projekt lezárását 
követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a Támogatási 
Szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig 
elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 
 
11.*2 A projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a 
Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 
 
 

 Tag neve Feladat A feladatra jutó 
támogatás összege 

1. Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 

A pályázatban foglalt programok, 
rendezvények megszervezése, 
lebonyolítása, a beruházásban érintett 
ingatlan környezetének rendezése, 
közösségi célú átalakítása.  

 
30.093.125 Ft 

2. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
tulajdonát képező Megyeháza ingatlan 
korszerűsítése a pályázatban 
foglaltaknak megfelelően. 

 
585.184.599 Ft 

 
 
A Projekt mindkét elemét érintő feladatok végrehajtása – pl. projektmenedzsmenti, könyvvizsgálói, 
tájékoztatási, ellenőrzési stb. feladatok - a Tag önkormányzat feladatát képezik. 
 
A Tagonként elkülöníthető projektelemek tekintetében a Tagok felelnek az általuk vállalt, a projekt 
költségvetésében részletezett feladatok elvégzéséért. 
 
12.*3 A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy természetbeli) – 
hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 28,90 %-t 
képezik, az alábbi megoszlásban: 
 
 

 
                                                      
2 Módosította a 2009………………….-i Társulási Megállapodás Módosítás. Hatályos 
2009.…………………. napjától 
3 Módosította a 2009. ………………….-i Társulási Megállapodás Módosítás. Hatályos 2009. 
…………………. napjától 

 Tag neve hozzájárulás 
formája  

hozzájárulás összege részesedése a 
projekt 

elszámolható 
költségéhez 
képest (%) 

1. Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 

Pénzbeli  
10.031.042.- Ft 

 
4,65 

2. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Pénzbeli  
205.555.026.- F 

 
95,35 
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13. A Tagok megállapodnak abban, hogy az önállóan is támogatható kulturális célú fejlesztés a 
Tolna Megyei Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Szekszárd 1820/1    hrsz.-ú , természetben a 
Szekszárd, Béla   tér 1. szám alatt található Megyeháza ingatlanon valósul meg. A fejlesztés 
eredményeként létrejövő vagyon a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonába kerül a megvalósítást 
követően. 
 
14. A Tagok vállalják, hogy a projekt előkészítésével kapcsolatosan a Társulásnál felmerülő 
költségeket, illetve a projekt zárását követően, a fenntartási időszakban a Társulás közös 
felelősségébe tartozó feladatokhoz kapcsolódóan felmerülő költségeket 50-50 %-ban viselik. A 
Társulás 2008. évi fenntartási kiadását 200 E Ft-ban határozzák meg. A fenntartás további évekre 
vonatkozó kiadásait – a pályázat nyertessége estén – a Társulási Megállapodás módosítása 
keretében rögzítik. 
 
15. A Tag önkormányzat vállalja, hogy a projektzárást követő időszakban a beruházás 
megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, 
hogy a támogatásból megépítet, felújított ingatlan rendeltetésében és az ingatlannal kapcsolatos 
tulajdonjog viszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye 
nem származik.  
 
16. A Tag önkormányzat vállalja, hogy a projekt zárását követő 5 éven belül a létrehozott, felújított 
múzeumot, közösségi tereket nem szünteti meg, azt a projekt céljaira használja, annak 
fenntartásáról gondoskodik.   
 
17. A Társulás megfelelő működtetése a Vezető önkormányzat kötelezettsége. Az ennek 
elmulasztásából eredő károkért a Vezető önkormányzat tartozik felelősséggel. A Vezető 
önkormányzat összehangolja a tagok tevékenységét és szervezi a Társulás munkáját. Ez a 
rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való 
egymással szemben fennálló felelősségét.  
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
Szekszárd, 2008. május 22. 
 
A társulás vezetője 

 
 

Horváth István 
polgármester 

Név 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

A társulás tagja 
 
 

           Dr. Puskás Imre 
           a Közgyűlés elnöke 

Név 
Tolna Megyei Önkormányzat 

Szervezet 
 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 

 
Záradék: 
A Társulási Megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 166/2008. 
(V.21.) szekszárdi öh határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2008. május hónap 22. napja 
 
                                                                                       dr. Kilián Orsolya  
                                                                                                jegyző 
 
 



 4

 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2008. (IV.25.) közgyűlési 
határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2008. hónap 22. napja 
 
                                                                                      dr. Bartos Georgina 
                                                                                              megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ……………………… szekszárdi öh határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2009………………….hónap …………………. napja 
 
                                                                                      Amreinné dr. Gál Klaudia 
                                                                                                aljegyző 
Záradék: 
A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése ……………………………..közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2009………………….hónap …………………. napja 
 
                                                                                      dr. Bartos Georgina 
                                                                                              megyei főjegyző 
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4. számú melléklet 
 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 
 

1. Preambulum 
 

A „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és 
környékének felújításával” című pályázat megvalósítására létrejött konzorcium (a 
továbbiakban Konzorcium) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív 
Programjának A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó 
regionális fejlesztések megvalósítása tárgyú pályázati felhívására DDOP-4.1.1/D-09-
2f-2009-0006 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Regionális Operatív 
Program Irányító Hatósága a 2009. november 13. napján kelt, K-2009-DDOP-
4.1.1/D-09-2f-000939/151 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban 
részesített. 
 
A projekt címe: „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a 
Vármegyeháza és környékének felújításával” (továbbiakban Projekt), melynek 
megvalósítására a Támogató nevében eljáró Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) 
támogatási szerződést köt a Konzorciumot vezető önkormányzattal. 
 
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 
 
 

2. Szerződő felek 
 

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postacím: 7100 Szekszárd, Béla tér 8. 
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla tér 8. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 416560 
Adószám: 15416566-2-17 
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István polgármester 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank NYrt. 7100 Szekszárd, Szent I. tér 5-7.  
Számlaszám: 11746005-15416566 
 
Tolna Megyei Önkormányzat 
Postacím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 414005 
Adószám: 15414007-2-17 
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank NYrt. 7100 Szekszárd, Szent I. tér 5-7.  
Számlaszám:11746005-15414007 
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A Konzorcium Tagjai a 2008. május 22-én kelt és 2009. július 3-án módosított 
„Társulási Megállapodás pályázat benyújtására, támogatásban részesített projekt 
megvalósítására” megállapodás alapján Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát választották Társulás vezetőjévé. Tagok rögzítik, hogy jelen 
Konzorcium vezetője Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: 
Vezető). 
 
A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  
 
 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tag kijelenti, hogy a Közreműködő Szervezet által 
a Vezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak 
mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul 
veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező 
érvényűek. 
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 
lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a 
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 
 
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, 
hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, a projekt 
előrehaladási jelentéseket, a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírja. 
 
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, 
hogy a Tag a nyilatkozat tartalmát megismerje és elfogadja olyan időben, hogy a 
nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási 
szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 
 
Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás 
közreműködő szervezettől történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni 
kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tag a közreműködő 
szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét 
megismerhesse és véleményezhesse. 
 
A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő 
Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges 
módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagnak.  
 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a 
jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.  
 
 
 
A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, 
és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés 
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alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen 
közléséről a Tagot tájékoztatja. 
A Tag köteles tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, 
illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 
 
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban 
tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tag köteles a Projekt keretében 
általa vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, 
hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott 
határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 
 
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 
 
 
 Tag neve Feladat A feladatra jutó 

támogatás összege 
1. Szekszárd MJV 

Önkormányzata 
Kulturális stratégia 1.440.000 Ft 

2. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Előzetes megvalósíthatósági 
tanulmány 

   487.500 Ft 

3. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Ép. engedélyezési és kiviteli 
tervek, látványtervek készítése 

        19.531.250 Ft 

4. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Régészeti és falkutatási költségek 7.812.500 Ft 

5. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Projektmenedzsment 7.416.547 Ft 

6 Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Nyilvánosság 1.562.500 Ft 

7. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Könyvvizsgáló 1.545.104 Ft 

8. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Közbeszerzés 1.545.104 Ft 

9. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Műszaki ellenőr 6.180.417 Ft 

10. Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Gyalogos tengely, templom 
környék 

        27.481.250 Ft 

11. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Vármegyeháza rekonstrukció 
kávézó nélkül 

      424.520.344 Ft 

12. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Kávézó kialakításának költségei         11.015.625 Ft 

13. Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Padok 1.171.875 Ft 

14. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Kiállítás költségei         62.500.000 Ft 

15. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Kávézó eszközköltségei 2.005.208 Ft 

16. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Berendezések         12.109.375 Ft 

17. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Tolmácsrendszer 2.343.750 Ft 
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18. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Szabadtéri színpad         23.437.500 Ft 

19. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Hangosítástechnika 1.171.875 Ft 

 
 
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az 
elvégzéséért. 
 
A Projekt mindkét elemét érintő feladatok végrehajtása – pl. projektmenedzsmenti, 
könyvvizsgálói, tájékoztatási, ellenőrzési, stb. feladatok – a Tag feladatát képezik. A 
Projektmenedzsment feladatait külön szerződés (megállapodás) tartalmazza. 
 
3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy 
természetbeli) – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt 
elszámolható költségének 25,95 %-kát képezik, az alábbi megoszlásban: 
 
 
 Tag neve hozzájárulás 

formája  
hozzájárulás összege részesedése a 

projekt elszámolható 
költségéhez képest 

(%) 
1. Szekszárd MJV 

Önkormányzata 
Pénzbeli  10.031.042 Ft 4,65 

2. Tolna Megyei 
Önkormányzat 

Pénzbeli 205.555.026 Ft 95,35 

 
 
3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási 
jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt 
projekt előreheladási jelentés) a Konzorcium nevében a Vezető állítja össze a 
Projektmenedzsment közreműködésével, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.  
 
A Tag a Projekt keretében általa vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem 
fedett időszakban elvégzett tevékenységei előrehaladásáról a projekt előrehaladási 
jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét 
megelőző 15 munkanappal köteles beszámolni a Vezető részére, és köteles csatolni a 
támogatási szerződésben előírt mellékleteket. A Tag e kötelezettségét a 
Projektmenedzsment útján teljesíti. 
 
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze és 
küldi el a Közreműködő Szervezetnek a Projektmenedzsment bevonásával. A Tag a 
kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben 
meghatározott dokumentumokat a Vezetőnek küldi meg. A dokumentumokat és 
számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakiságoknak megfelelően kell 
elküldeni a Vezetőnek. 
 
A Tag tudomásul veszi, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általa benyújtott 
számlára eső, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást a Vezető 
utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlára. A Vezető köteles a Közreműködő 
Szervezet által átutalt támogatást a Közreműködő Szervezet utalásától számított öt 
munkanapon belül a Tag részére átutalni. Amennyiben jogszabály, illetve Támogatási 
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Szerződés lehetővé teszi a támogatás Tag bankszámlájára történő közvetlen utalást, 
abban az esetben Tagok ezt az eljárásrendet alkalmazzák. 
 
A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vezető legfeljebb 
annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, 
amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan 
meghatározott. 
 
A Közreműködő Szervezethez benyújtandó következő kifizetési kérelemhez a Vezető 
köteles csatolni a Tag részére történő átutalást igazoló bizonylatot. 
 
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján 
megállapítható, hogy a Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, 
önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem 
fizetett köztartása van, és emiatt a Közreműködő Szervezet a Vezetőt megillető 
támogatás folyósítását felfüggesztette, a közreműködő szervezet a Tagnak 
közvetlenül utalja a Tagot megillető támogatási összeget, feltéve, hogy a Tag által, a 
Vezetőn keresztül benyújtott kifizetési kérelemmel kapcsolatban nem merül fel olyan 
körülmény, amely miatt a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, vagy meg kell 
tagadni. A Közreműködő Szervezet a 2. pontban megjelölt bankszámlára utalja a 
Tagot megillető támogatást. 
 
3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási 
szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő 
Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, 
vagy csökkenti a támogatás összegét, a Vezető sem utal, vagy csökkentett 
összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére. 
 
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a 
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését 
rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés 
miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló 
felszólításában foglaltak szerint. 
 
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási 
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a 
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott 
időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét 
bármely Taggal szemben érvényesítheti.  
 
3.8. Konzorcium Tagjai a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése 
alapján biztosíték nyújtására nem kötelezettek. 
 
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. 
Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet 
irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése 
érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. 
Ez a rendelkezés nem érinti a Tag jelen Megállapodás alapján vállalt 
kötelezettségeiért való fennálló felelősségét. 
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4. Kapcsolattartás 
 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének 
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás 
aláírását követően haladéktalanul tájékoztatják egymást. 
 
A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával 
kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja 
össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt 
kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tag kijelölt 
kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor 
kérheti. 
 
 
 

5. A Konzorcium képviselete  
 

A Konzorciumot a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. 
Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a 
Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag 
székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. A 
Vezető a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervezet ellenőrzéséről a Tagot 
előzetesen értesíti és annak megállapításairól tájékoztatja. Amennyiben a Projekttel 
kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag 
köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt. 
 
 
 

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 
 
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg. 
 
 

 

7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

 

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, 
illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra1: 

 

                                                 
1 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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A Tolna Megyei Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Szekszárd 1820/1 hrsz.-ú, 
természetben a Szekszárd, Béla tér 1. szám alatt található Megyeháza ingatlanon 
megvalósuló fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon Tolna Megyei Önkormányzat 
tulajdonába kerül. 

A Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő – 1788 hrsz.-ú ingatlanon 
megvalósuló fejlesztéssel létrejövő vagyont, a tulajdonos hozzájárulásával – 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aktiválja. 

Az 1787 hrsz.-ú – Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonát képező - ingatlanon 
megvalósuló fejlesztés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonába kerül.  

 
 

8. A tagság megszűnése  
 

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt 
megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan 
együttműködik a Vezetővel, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek 
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes.  
 
8.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni.  
 
8.3. A Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a 
jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a 
Vezető a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek teljesítésére nem képes, és emiatt a támogatási szerződéstől eláll.  
 
8.4. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles 
egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A 
Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától 
számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán 
felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa 
elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett 
tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá – a Megállapodás keretében 
esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, 
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet 
kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír 
alá. 
 
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik 
a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott 
dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás 
időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal 
kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 
 
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont a Vezető ingyenes 
használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag 
tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra 
vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a 
támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig. 
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8.5. A 8.1-8.4 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását 
igényli, amelyhez a Támogató és a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. 
A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett 
általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő 
szervezettől. A 8.2. pontban foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási 
szerződést is módosítani kell. 
 
 
 

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és 
osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése 
jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok 
támogatás hiányában is megvalósítják.   
 
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban 
megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken. 
 
9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet 
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási 
szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell 
kérelmezni a közreműködő szervezettől. 
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, 
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok 
változásáról a Tag haladéktalanul értesíti a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról 
írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a 
Közreműködő Szervezetet. 
 
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 
rendes felmondás jogát kizárják. 
 
 
 

10. Záró rendelkezések 
 
10.1 Jelen Megállapodás 9 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A 
Megállapodás a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
10.2. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
10.3. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy jogosultak a Tag 
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és 
aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a 
jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 
Harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről 
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az 
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
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10.4. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Tolna Megyei 
Bíróság illetékességét kötik ki.  
 
A Megállapodás az alábbi mellékleteket tartalmazza: 
1. sz. melléklet A Projekt elszámolható költségei, 
2. sz. melléklet A Projektre vonatkozó költségek időbeli ütemezése 
3. sz. melléklet A Tolna Megyei Önkormányzatnál felmerülő, Projektben 

elszámolható költségek, 
4. sz. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál felmerülő, a 

Projektben elszámolható költségek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 

Konzorcium vezetője 
 
 

Horváth István 
polgármester 

Név 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

dr. Puskás Imre 
a Közgyűlés elnöke 

Név 
Tolna Megyei Önkormányzat 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 
Záradék: 
A Megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
………………………. szekszárdi öh határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2009………………….hónap ………………….napja 
 
                                                                            Amreinné dr. Gál Klaudia  
                                                                                                aljegyző 
 
 
Záradék: 
A Megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …………………………… 
közgyűlési határozatával jóváhagyta. 
 
Szekszárd, 2009. …………………. hónap …………………. napja 
 
                                                                                      dr. Bartos Georgina 
                                                                                              megyei főjegyző 
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5. számú melléklet

Árubeszerzés
1.1 Gépjármű beszerzés árubeszerzés nemzeti értékhatárt általános 19 774 568 Saját forrás dr. Égi Csaba

elérő egyszerű dr. Hadházy Árpád
(1 db személygépkocsi Horváth István
2 db mikrobusz) Molnár József

Széles András
1.2 TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK árubeszerzés közösségi kétszakaszos, 441 134 214 Saját forrás dr. Égi Csaba

tagintézményi eszköz beszerzés értékhatárt elérő meghívásos Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
Horváth István

(gép 199 m Ft Molnár József
szám.tech 156 m Ft Széles András
szerszám 55 m Ft Vida Lajos
bútor 31 m Ft) közbeszerzési

tanácsadó
1.3 Számítástechnikai eszközök árubeszerzés központosított 1 666 667 Saját forrás

beszerzése közbeszerzés

Építési beruházás

2.1 Balassa János Kórház TMK épület építési beruházás nemzeti értékhatárt általános 76 666 667 Saját forrás dr. Égi Csaba
kiváltása elérő egyszerű dr. Hadházy Árpád

Horváth István
(1250 m2) Molnár József

Széles András
Dr. Muth Lajos

2.2 Fogyatékosok Otthona Pálfa építési beruházás nemzeti értékhatárt általános 8 000 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
nyílászárók cseréje elérő egyszerű dr. Hadházy Árpád

Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Sudár Gézáné

Állami 
támogatás

2009. 
december

2010. február 2010. október
Állami 
támogatás

2009. 
december 2009. december

1 hónap

2009. április 2009. május 2009. október

2009. október 2009. 
november

2010. február

2009. 
november

2010.      
február

2010. október

Becsült érték 
(nettó) Ft-ban

Az eljárás 
megindításá-
nak várható 

időpontja

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszköz

Bírálóbizottság tagjai

Tárgya, megnevezése, mennyisége Tárgya Irányadó 
eljárásrend

Tervezett 
eljárás típus
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eljárásrend

Tervezett 
eljárás típus

2.3 Berkes János Ált.Isk. Zomba építési beruházás nemzeti értékhatárt általános 9 600 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
koll.fűtési rendszer felújítása elérő egyszerű dr. Hadházy Árpád
útburkolat javítás, nyílászáró csere Horváth István

Molnár József
Széles András
Rajkóné Kiss Ágnes

2.4 Tolnai L. Német Nemzetiségi és építési beruházás nemzeti értékhatárt általános 20 800 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
Kéttannyelvű Gimn. és Koll. elérő egyszerű dr. Hadházy Árpád
részleges tetőfelújítása Horváth István

Molnár József
Széles András
Dr. Humné Szentesi
Katalin

2.5 TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK építési beruházás nemzeti értékhatárt általános 256 000 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
tagintézmények részleges elérő egyszerű Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
felújítása Horváth István
(Szent L.Szk.I., Vályi P.Szk.I., Molnár József
Bezerédj I.Szk.I., Jókai M.Szk.I., Széles András
Perczel M.Szki.,) Vida Lajos

közbeszerzési
tanácsadó

2.6 Tolnai L. Német Nemzetiségi és építési beruházás nemzeti értékhatárt általános 18 825 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
Kéttannyelvű Gimn. és Koll. elérő egyszerű Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
solar rendszerű melegvíz ellátás Horváth István
részleges kiépítése Molnár József

Széles András
Dr. Humné Szentesi
Katalin

2.7 Mechwart András Otthon építési beruházás nemzeti értékhatárt általános 5 180 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
solar rendszerű melegvíz ellátás elérő egyszerű Eu támogatás dr. Hadházy Árpád
részleges kiépítése Horváth István

Molnár József
Széles András
dr. Sudár Gézáné

2009. 
december

2010. február 2010. október

2009. október 2010. január 2010. október

2009. 
december

2010. február 2010. október

2009. 
december

2010. február 2010. október
Állami 
támogatás

2009. 
december

2010. február 2010. október
Állami 
támogatás
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eljárásrend
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eljárás típus

Szolgáltatás
3.1 TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás közösségi nyílt 157 941 700 Eu forrás dr. Égi Csaba

Pedagógiai szakmai szolgáltatás értékhatárt elérő dr. Hadházy Árpád
Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó

3.2 TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás egyszerű hirdetmény 9 866 667 Eu forrás dr. Égi Csaba
projektmenedzsmentet segítő nélküli dr. Hadházy Árpád
szakmai tanácsadás Horváth István

Molnár József
Vida Lajos
Széles András
közbeszerzési 
tanácsadó

3.3 TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás egyszerű hirdetmény 9 866 667 2009. március 2009. március 2011. február Eu forrás dr. Égi Csaba
projektmenedzsmentet segítő nélküli dr. Hadházy Árpád
szakmai tanácsadás II. Horváth István

Molnár József
Vida Lajos
Széles András
közbeszerzési 
tanácsadó

3.4 Tolna Megyei Önkormányzat szolgáltatás egyszerű hirdetmény 7 238 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
tűz-és munkavédelmi feladatainak nélküli dr. Hadházy Árpád
ellátása Horváth István

Molnár József
Széles András

3.5 Tolna Megyei Önkormányzat szolgáltatás egyszerű hirdetmény 7 238 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
tűz-és munkavédelmi feladatainak nélküli dr. Hadházy Árpád
ellátása II. Horváth István

Molnár József
Széles András

2009. március 2009. március 2010. december

2009. február 2009. március 2010. december

2009. február 2009. március 2010. december

2009. március 2009. május 2010. november
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3.6 TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás egyszerű hirdetmény 5 000 000 2009. március 2009. április 2010. december Eu forrás dr. Égi Csaba
rendezvényszervezési feladatok nélküli dr. Hadházy Árpád
ellátása Horváth István

Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó

3.7 TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás nemzeti értékhatárt általános 3 750 000 2009. június 2009. július 2010. december Eu forrás dr. Égi Csaba
rendezvényszervezési feladatok elérő egyszerű dr. Hadházy Árpád
ellátása II. Horváth István

Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó

3.8 TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás egyszerű hirdetmény 8 950 000 2009. március 2009. április 2010. december Eu forrás dr. Égi Csaba
információs anyagok, nélküli dr. Hadházy Árpád
reklámtárgyak, honlap, arculat Horváth István
tervezése, készítése Molnár József

Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó

3.9 TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás nemzeti értékhatárt általános 9 370 000 2009. június 2009. július 2010. december Eu forrás dr. Égi Csaba
információs anyagok, elérő egyszerű dr. Hadházy Árpád
reklámtárgyak, honlap, arculat Horváth István
tervezése, készítése II. Molnár József

Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó
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3.10 TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás nemzeti értékhatárt hirdetménnyel 50 833 333 Eu forrás dr. Égi Csaba
Digitális iskola (E-learning) elérő induló dr. Hadházy Árpád

tárgyalásos Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó
Vida Lajos

3.11 Folyószámla hitel felvétele szolgáltatás közösségi hirdetmény 91 000 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
értékhatárt elérő nélküli dr. Hadházy Árpád

tárgyalásos Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó

3.12 TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK szolgáltatás nemzeti értékhatárt általános 8 000 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
műszaki ellenőrzés elérő egyszerű Eu forrás dr. Hadházy Árpád

Horváth István
Molnár József
Széles András
Vida Lajos

3.13 DDOP-2008-4.1.1.D EKF szolgáltatás nemzeti értékhatárt hirdetmény 11 800 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
engedélyezési tervek a elérő nélküli Eu forrás dr. Hadházy Árpád
Vármegyeháza korszerűsítéséhez tárgyalásos Horváth István

Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó

2009. április 2009. június 2009. július

2009. április 2009. május 1 év

2009. 
december

2009. február 2010. október

2009. április 2009. május 2010. december
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3.14 TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019 szolgáltatás nemzeti értékhatárt hirdetmény 10 500 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
engedélyezési tervek a elérő nélküli Eu forrás dr. Hadházy Árpád
sürgősségi betegellátás tárgyalásos Horváth István
fejlesztéséhez Molnár József

Széles András
dr. Muth Lajos
közbeszerzési
tanácsadó

3.15 DDOP-2008-4.1.1.D EKF szolgáltatás nemzeti értékhatárt hirdetmény 10 600 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
kiviteli tervek a elérő nélküli Eu forrás dr. Hadházy Árpád
Vármegyeháza korszerűsítéséhez tárgyalásos Horváth István

Molnár József
Széles András
közbeszerzési
tanácsadó

3.16 TIOP-2.2.2-08/1-2008-0019 szolgáltatás nemzeti értékhatárt általános 12 480 000 Saját forrás dr. Égi Csaba
kiviteli tervek a elérő egyszerű Eu forrás dr. Hadházy Árpád
sürgősségi betegellátás Horváth István
fejlesztéséhez Molnár József

Széles András
dr. Muth Lajos
közbeszerzési
tanácsadó

3.17 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0079 
kódszámú projekt keretében 
kompetencia alapú oktatás 
bevezetése, elterjesztése 
középfokú intézményekben

szolgáltatás nemzeti értékhatárt 
elérő

általános 
egyszerű

8 560 000 2009. 
augusztus

2009. október 3 hónap Eu forrás dr. Égi Csaba 
dr.Hadházy Árpád 
Horváth István Molnár 
József Széles András 
Novothné Bán 
Erzsébet                      
dr. Humné Szentesi 
Katalin

2009. 
augusztus

2009. október 2010. január

2009. 
augusztus

2009. október 2010. február

2009. május 2009. június 2009. július
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3.18 Folyószámla hitel felvétel 
kiegészítése

szolgáltatás közösségi 
értékhatárt elérő

hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos

70 000 000 2009. október 2009 november 2010. június Saját forrás dr. Égi Csaba 
dr.Hadházy Árpád 
Horváth István Molnár 
József Széles András 
közbeszerzési 
tanácsadó

3.19 TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás nemzeti értékhatárt általános 3 750 000 2009. 2009. október 2010. december Eu forrás dr. Égi Csaba
rendezvényszervezési feladatok elérő egyszerű szeptember dr. Hadházy Árpád
ellátása III. Horváth István

Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési 
tanácsadó

3.20 TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás nemzeti értékhatárt általános 3 064 000 2009. 2009. 2010. december Eu forrás dr. Égi Csaba
sajtóközlemények, honlap, elérő egyszerű szeptember október dr. Hadházy Árpád
arculat tervezése, készítése III. Horváth István

Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési
tanácsadó

3.21 TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás nemzeti értékhatárt általános 2 700 000 2009. 2009. 2010. december Eu forrás dr. Égi Csaba
rendezvényszervezési feladatok elérő egyszerű október december dr. Hadházy Árpád
ellátása IV. Horváth István

Molnár József
Széles András
Vida Lajos
közbeszerzési 
tanácsadó
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3.22 Működési hitel felvétele szolgáltatás közösségi a lejárat 2009. 2010. a lejárat Saját forrás dr. Égi Csaba
értékhatárt elérő tartamától december február tartamától dr. Hadházy Árpád

függő függő Horváth István
Molnár József
Széles András
közbeszerzési 
tanácsadó

3.23 TIOP 2.2.4/09/01 szolgáltatás közösségi pályázati 2009. 2009. 2010. január Saját forrás dr. Égi Csaba
engedélyezési tervek elkészítése értékhatárt elérő összegtől december december Eu forrás dr. Hadházy Árpád

függő Horváth István
Molnár József
Széles András
dr. Muth Lajos
közbeszerzési 
tanácsadó
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