
 
 
 
Szám: 2-8/2009. 

 
 
 

K I V O N A T 
 

 
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. december 11-i 

soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

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 

 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 
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 1. sz. melléklet 
I. sz. határozat 1. sz. melléklete 

 
 
 

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 
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 2. sz. melléklet 
I. sz. határozat 2. sz. melléklete 

 
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. 
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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. 
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 

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



 6
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: 
 
 

 
 
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.   
 
                                            
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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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 
 
 
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 
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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 
 
 


