Szám: 2-8/2008.
KIVONAT
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A Tolna Megyei Közgyűlés 124/2008. (XI. 28.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak a
Tolna
Megyei
Önkormányzati
Hivatallal
kötendő
feladatellátási megállapodás jóváhagyásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a határozat melléklete
szerinti megállapodás tervezetében foglalt feladatok ellátására
2009. január 1-jétől határozatlan időre szerződést kössön a
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanáccsal.
A Közgyűlés
felhatalmazza a megyei főjegyzőt a határozat melléklete szerinti
megállapodás aláírására.
Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Határidő: 2008. december 31.

k.m.f.t.
dr. Puskás Imre sk.
a Közgyűlés elnöke

A kivonat hiteléül:
Weisz Éva

dr. Bartos Georgina sk.
megyei főjegyző

2

FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács
(székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., képviseli: dr. Puskás Imre a
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke adószám: 18855788-1-17,
bankszámlaszám: 10046003-01300217-00000000, a továbbiakban: Tanács)
másrészről a
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
(székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., képviseli: dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző), adószám: 15414007-1-17, bankszámlaszám: 1174600515414007-00000000, a továbbiakban: Hivatal)
között az alulírott helyen, az alábbi feltételekkel:
1. A Tanács megbízza a Hivatalt jelen feladatellátási megállapodás 2. pontjában
körülírt feladatok 2009. január 1-től határozatlan időtartamra történő ellátásával. A
Hivatal a megbízást elfogadja.
2. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. §ában rögzített megyei területfejlesztési tanácsi hatáskörök ellátása érdekében a
Tanács részére a Hivatal a következő feladatok elvégzését biztosítja.
A Hivatal:
a. gondoskodik a döntési javaslatok, előterjesztések elkészítéséről a Tanács,
illetve a Tanács elnökének döntése, rendelkezése alapján;
b. megszervezi a Tanács döntéseinek végrehajtását;
c. a folyamatban lévő fejlesztésekre lebonyolítja a – vonatkozó jogszabályok
szerinti – rész- és végelszámolásokat;
d. gondoskodik a pénzügyi és műszaki szempontból befejezett beruházások
helyszíni utóellenőrzéséről;
e. előkészíti elnöki aláírásra a Tanács korábbi döntéseiből adódó támogatások
lehívásához szükséges ellenjegyzéseket;
f. gondoskodik a megyében lévő fejlesztési programok nyilvántartásáról;
g. figyelemmel kíséri a megye társadalmi-gazdasági helyzetét, folyamatosan
értékeli a változásokat, javaslatokat dolgoz ki a válságok kezelésére;
h. gondoskodik a megyei területfejlesztési koncepció aktualizálásáról, előkészíti
a szükséges módosításokat;
i. ellátja azokat a véleményezési feladatokat, amelyekkel a Tanács megbízza;
j. elkülönítetten kezeli és megőrzi a megyei kistérségi fórum jegyzőkönyveit és a
kapcsolódó dokumentumokat;
k. elkülönítetten kezeli és megőrzi a megyei civil egyeztető fórum jegyzőkönyveit
és a kapcsolódó dokumentumokat, a bejelentkezett és visszaigazolt
szervezetekről nyilvántartást vezet;
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l.

nyilvántartja és karbantartja a Tanács korábbi döntései alapján létrejött
szerződéses állományt.

3. A 2. pontban meghatározott feladatok ellátásáért a Tanács havonta bruttó
1.000.000,- Ft, azaz bruttó egymillió forint díjat fizet a Hivatal részére.
A díjat a Tanács a Hivatal által minden hónap 5. napjáig – első alkalommal 2009.
február 5. napjáig – kiállított számla ellenében 10 napos fizetési határidővel banki
átutalással köteles megfizetni a Hivatalnak az OTP Bank Nyrt. által vezetett
11746005-15414007-00000000 számú bankszámlájára.
4. A jelen feladatellátási megállapodásból eredő feladatokat a Hivatal mindenkor a
vonatkozó jogszabályok és a Tanács, valamint a Tanács elnökének döntései,
iránymutatásai szerint köteles teljesíteni.
5. A Hivatal területfejlesztési referense a 2. pontban rögzített feladatok ellátásáról a
Tanács elnökének minden hónap 5. napjáig köteles beszámolni.
6. Felek a jelen feladatellátási megállapodást jogosultak 60 napos felmondási idővel
a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani.
7. Felek a jelen felladatellátási megállapodást a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén jogosultak a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal
felmondani.
A Tanács részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha díjfizetési
kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére az abban foglalt határidőig sem
tesz eleget.
A Hivatal részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a jelen
megállapodásból eredő olyan feladatellátási kötelezettségének, melynek
vonatkozásában jogszabály vagy szerződés határidőt ír elő, a határidő lejártáig
nem tesz eleget.
8. A jelen feladatellátási megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az
irányadóak.
9. Jelen feladatellátási megállapodást a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács
50/2008. (X.29.) sz. határozatával fogadta el, megkötését a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése …./2008. (XI.28.) közgyűlési határozatával hagyta
jóvá.
A Felek jelen feladatellátási megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szekszárd, 2008. december ….
………………………………
Tolna Megyei Területfejlesztési
Tanács
Képviseli: Dr. Puskás Imre

……..………………………
Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal
Képviseli: Dr. Bartos Georgina
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a Tanács elnöke

megyei főjegyző

