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Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. február 17-i ülésének 15 
számú napirendi pontja 
 
Beszámoló a megyei és a regionális fejlesztési tanácsok jogutódlási 
feladatainak végrehajtásáról, valamint a tanácsok 2011. évi működési 
támogatásainak felhasználásáról 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta valamennyi bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Az új típusú megye koncepciójáról szóló 1361/2011. (XI. 8.) Korm. határozat alapján 
a megyei önkormányzatok 2012. január 1-jétől – a korábbi feladataik helyett – a 
fejlesztéspolitika területi szintjén jelentkező feladatokat látják el. 
 
A megújult rendszer keretében a területfejlesztés és a területrendezés alapvető 
feladatait, szabályait, továbbá annak intézményrendszerét a területfejlesztéssel és a 
területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCVIII. törvénnyel módosított, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) állapítja meg és nevesíti. 
 
A szabályozás értelmében 2012. január 1-jei hatállyal megszűntek a regionális 
fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok, a kistérségi fejlesztési 
tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács. 
A regionális fejlesztési ügynökségek állami tulajdonba kerültek. A főváros területén a 
megyei önkormányzat területfejlesztési feladatait Budapest Főváros Önkormányzata 
látja el. A regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok 
feladatai pedig a megyei önkormányzatokhoz kerültek át. 
 
A Tftv. 11-14. §-aiban foglaltak szerint a megyei önkormányzat két legfontosabb 
feladata a megyei szintű területfejlesztés és területrendezés lett, melyek 
részfeladatait az alábbi táblázat mutatja be: 
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TERÜLETFEJLESZTÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI 
FELADATOK  TERÜLETRENDEZÉS 

elkészíti a megye területfejlesztési 
koncepcióját és programját  elkészíti a megye 

területrendezési tervét 
részt vehet operatív programok 
tervezésében    

részt vesz a területfejlesztési 
programok végrehajtásának nyomon 
követésében és értékelésében  

  

előzetes véleményezi az országos 
és a megyét érintő ágazati fejlesztési 
koncepciókat és programokat  

  

 
 

regos
Beírt szöveg
.
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előzetesen véleményezi a térségi 
területfejlesztési koncepciókat, 
programokat 

  

véleményezi az államigazgatási 
szervek megyét érintő fejlesztési 
elképzeléseit és pályázatait  

  

együttműködés más megyei 
önkormányzatokkal tervezési 
feladatokban 

  

D 
Ö 
N 
T 
É 
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elfogadja a megye területfejlesztési 
koncepcióját és programját 

akcióterv és operatív 
program módosításokat 
terjeszthet elő 

elfogadja a megye 
területrendezési tervét 

dönt térségi fejlesztési tanács 
létrehozásáról, abban való 
részvételről  

dönt a regionális 
területfejlesztési 
konzultációs fórum által 
előzetesen egyeztetett 
közös álláspont, döntési 
javaslat elfogadásáról. 

 

dönt külföldi régiókkal való 
együttműködésről, nemzetközi 
programokban való részvételről 

ellátja az átvett hazai 
támogatási 
szerződésekkel 
kapcsolatos feladatokat 
(döntés, végrehajtás) 

 

együttműködik az 
önkormányzatokkal, területi 
államigazgatási szervekkel, 
társadalmi és szakmai 
szervezetekkel, gazdasági 
szereplőkkel 

projektgyűjtés, 
projektfejlesztés, 
projektgenerálás 

területrendezési tervek 
összehangolása 
(megyei jogú városok 
és érintett települések) 

K 
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segíti a területfejlesztési 
önkormányzati társulások 
szerveződését, és a területfejlesztési 
önkormányzati társulások és térségi 
fejlesztési tanácsok munkáját 
(tervezés, döntés előkészítés) 

megyei és regionális 
területfejlesztési 
konzultációs fórum 
titkársági feladatainak 
ellátása (megegyezés 
szerint) 

a településrendezési 
terv és a megyei 
területrendezési terv 
közti összhang 
megteremtése 

válsághelyzetek kezelése 

közreműködik a TEIR 
(Területi Információs 
Rendszer) 
működtetésében 

érintettség esetén a 
Balatoni Kiemelt 
Üdülőkörzet és a 
Budapesti 
Agglomeráció 
területrendezési 
terveinek 
véleményezése 

gondoskodik a partnerség elvének 
érvényesítéséről (civil szervezetek, 
vállalkozások feltérképezése, 
együttműködés, kapcsolatok építése, 
javítása) 

együttműködik 
adatgyűjtésekben (pl. 
KSH) 

a területét érintő 
területrendezési tervek 
előzetes 
véleményezése 

 

együttműködés az Új 
Széchenyi Terv 
eredményeinek 
egységes 
kommunikációjában 
(projektindítás, 
beruházások átadása) 
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I. Beszámoló a regionális, illetve megyei területfejlesztési tanácsok 
megszűnése okán a jogutódlásból adódó feladatok végrehajtásáról 

 
Önkormányzatunk által újonnan ellátandó feladatok végrehajtásának ütemezésében 
elsődleges feladatként jelentkezett a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal 
(a továbbiakban: DDRFT), valamint a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanáccsal (a 
továbbiakban: TMTT) kapcsolatos jogutódlási feladatok végrehajtása. 
 
E tevékenység kiterjed egyrészt az üzletrészek, alkalmazottak tekintetében 

- a DDRFT és a TMTT tulajdonában lévő üzletrészek átadás-átvételére, 
- a TMTT tulajdonában lévő munkaszervezet átadás-átvételére vagy 

jogfolytonosság biztosítására, 
- a DDRFT és a TMTT által esetlegesen foglalkoztatott alkalmazottak munkajogi 

kérdéseinek rendezésére, 
másrészt a szerződések, kötelezettségvállalások és hazai támogatási szerződések 
tekintetében 

- a DDRFT hatályos, esetleg több évre megkötött szerződéseinek (pl. 
működéshez kapcsolódó) átadás-átvételére a területileg érintett megyei 
önkormányzat jogutódlásával vagy az érintett megyei önkormányzatok 
egyetemleges jogutódlásával, 

- a TMTT hatályos, esetleg több évre megkötött vállalkozási szerződéseinek 
átadás-átvételére, 

- a TMTT hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási 
szerződésállományának átadás-átvételére, illetve jogfolytonosság 
biztosítására, 

harmadrészt pedig a működési támogatási szerződések és a kialakítandó 
szervezetrendszer tekintetében 

- a DDRFT és a TMTT 2011. évi működési támogatásához kapcsolódó 
elszámolás elkészítéséről való gondoskodásra, a DDRFT elszámolása esetén 
mindhárom érintett megyei önkormányzat által történő jóváhagyást követően 
annak Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a 2012. február 28-ig történő 
megküldésére, 

- valamint a Tftv. 14/A. és 14/B. §-ai szerint működtetendő regionális és megyei 
területfejlesztési konzultációs fórum titkársági feladatainak megegyezés 
szerinti ellátására. 

 
A regionális fejlesztési tanácsok tulajdonában állt munkaszervezetek, azaz a 
regionális fejlesztési ügynökségek – így a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Regionális Fejlesztési 
Ügynökség) is – a Tftv. 28. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében térítésmentesen 
a magyar állam tulajdonába kerültek. A tulajdonosi jog gyakorlója a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium. 
A DDRFT hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási 
szerződésállományának jogutódja a beruházás megvalósulásának helye szerint 
területileg érintett megyei önkormányzat, azonban a szerződésállomány kezelése a 
Regionális Fejlesztési Ügynökség feladata. 
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Önkormányzatunk a TMTT jogutódlásából adódó feladatoknak a 2011. december 30-
án kelt Átadás-Átvételi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) keretében tett 
eleget, mely a jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi. (A Megállapodás 16 db 
melléklete, azok terjedelmére tekintettel, nem került csatolásra.) 
 
A Megállapodásban Önkormányzatunk, mint Átvevő és a TMTT, mint Átadó rögzítik 

- hogy az Átadó gazdasági társaságban üzletrésszel nem rendelkezik 
(Megállapodás 2. pontja), 

- hogy az Átadó tulajdonában nincs munkaszervezet (Megállapodás 3. pontja), 
- hogy az Átadó alkalmazottat nem foglalkoztat (Megállapodás 4. pontja), 
- az Átadó hatályos, esetleg több évre megkötött vállalkozási szerződések, 

megállapodások, kötelezettségvállalások főbb paramétereit (Megállapodás 5. 
pontja), 

- az 1996-2006 évek között a hazai decentralizált források terhére megkötött 
támogatási szerződésállomány átadás-átvételét (Megállapodás 6. pontja), 

- az 1996. június 1. napjától 2011. december 31. napjáig keletkezett 
iratanyagainak átadás-átvételét az 1996-2011 évek iktatókönyvei szerint – a 
folyamatban lévő iratok részletezésével (Megállapodás 7. pontja), 

- az 1996-2011 évek pénzügyi-számviteli dokumentumainak, bizonylatainak 
átadás-átvételét – a folyamatban lévő pénzügyi-számviteli feladatok 
részletezésével (Megállapodás 8. pontja), 

- a vagyon átadás-átvételét – a tárgyi eszközök, a bankszámlán 2011. 
december 31-i fordulónappal rendelkezésre álló egyenleg, a bankszámlát 
terhelő azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazó levelek, a 2011. évi 
működéshez kapcsolódó 2012. évre húzódó pénzügyi kifizetések 
részletezésével (Megállapodás 9. pontja). 

 
Önkormányzatunk, mint Átvevő a megkötött vállalkozási szerződések, 
megállapodások, kötelezettségvállalások jogutódlásának átvezetését megkezdte, 
mely magában foglalja a szükségtelen, illetőleg a gazdaságilag nem indokolt 
szerződések felmondását (pl. mobiltelefonszám előfizetői szerződés, TeleTank 
kártya szerződés). 
Emellett gondoskodott a hazai támogatási szerződésállomány, a keletkezett 
iratanyagok és pénzügyi-számviteli dokumentumok, bizonylatok átvételéről, és az 
azokhoz kapcsolódó folyamatban lévő feladatok ellátásának biztosításáról. 
A vagyonátvétel keretében pedig gondoskodik a tárgyi eszközök nyilvántartásba 
vételéről, a bankszámla és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek önkormányzati 
tulajdonba történő átvezettetéséről, valamint az Átadó 2011. évi működéséből adódó 
2012. évre húzódó pénzügyi kifizetések (pl. cégautóadó) teljesítéséről. 
A tárgyi eszközökről összességében megállapítható, hogy beszerzésük zömmel a 
2002-2005 közötti időszakra esik. Ebből adódóan a nagyértékű tárgyi eszközök 1 db 
ASUS notebook kivételével már a korábbi években nullára íródtak. A TMTT a 2011. 
év végével lefolytatott leltározásból, illetve az azt megelőző selejtezésből adódóan 
csak teljes mértékben használható tárgyi eszköz állományt adott át. 
A tárgyi eszközök közül külön intézkedéssel megtörtént az átvett IIC-521 forgalmi 
rendszámú VW Golf 1.4 gyártmányú és típusú személygépkocsi okmányainak 
Önkormányzatunk, mint jogutód tulajdonos, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint üzembentartó részére történő cseréje, mely 
által a személygépkocsi üzemeltetési költségeire a Hivatal vállal kötelezettséget. 
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Önkormányzatunk a DDRFT jogutódlásából adódó feladatainak végrehajtása 
érdekében megkereséssel fordult a Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető 
igazgatójához, melyben tájékoztatást kért az átveendő jogokról és/vagy 
kötelezettségekről. 
 
A Regionális Fejlesztési Ügynökség Önkormányzatunk részére megküldte a DDRFT 
területfejlesztéssel összefüggő feladatainak átadás-átvételéről készült 
Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv), mely a jelen előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képezi. 
 
A Jegyzőkönyvben a DDRFT, mint Átadó és a Baranya, a Somogy és a Tolna 
Megyei Önkormányzatok, mint Átvevők rögzítik 

- a Tftv. vonatkozó rendelkezései értelmében 2012. január 1-jével beállt 
jogutódlás tényét, 

- a Tftv. 28. § (2) bekezdése értelmében a regionális fejlesztési ügynökségek 
Magyar Állam tulajdonába kerülését, 

- a DDRFT bankszámlájának egyenlegét, mely a területileg érintett megyei 
önkormányzatokat három egyenlő részben illeti meg, 

- annak tudomásul vételét, hogy az előzőek szerinti bankszámlán rendelkezésre 
álló összeg a DDRFT működési és számviteli költségeinek fedezetére szolgál, 
és azon kötelezettségvállalást, mely szerint Átvevők ezen összeget kizárólag 
a DDRFT könyvelője felé fennálló kötelezettségvállalás díjának 
kiegyenlítésére, valamint a DDRFT megszüntetésével kapcsolatosan 
felmerülő egyéb költségekre fordítják, 

- a DDRFT 2011. évi működési támogatási szerződéséből adódó 
kötelezettségek teljesítésének paramétereit és részleteit a jogutódok és a 
Regionális Fejlesztési Ügynökség vonatkozásában egyaránt, 

- valamint annak tényét, hogy a DDRFT működése során keletkezett 
dokumentumok, jegyzőkönyvek, határozatok irattározását a Regionális 
Fejlesztési Ügynökség végzi. 

 
A Jegyzőkönyv a jelen előterjesztés elkészítésekor az érintett Felek általi aláírás alatt 
áll. Az abban foglaltak végrehajtására a teljes körű aláírást követően kerül sor. 
Egyes részfeladatok végrehajtása tekintetében – mint pl. a bankszámla feletti 
rendelkezés módjának és rendjének kialakítása – az Átvevő három megyei 
önkormányzat részéről egyeztetés lefolytatása, és közös álláspont kialakítása 
szükséges. 
 
 
II. Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi működési 

támogatásának felhasználásáról 
 
Önkormányzatunk, mint jogutód, gondoskodik a TMTT 2011. évi működési 
támogatásának felhasználásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 
vonatkozó előírások szerinti elkészítéséről, és jóváhagyást követően a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium részére határidőig történő megküldéséről. 
 
A TMTT, mint Támogatott és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató 
egymással 2011. július 8-i hatállyal, NFM_SZERZ/726/2011 számmal Támogatási 
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Szerződést kötött a TMTT működéséhez 2011. évre biztosított 4.400.000,- Ft 
támogatás biztosítása tárgyában. 
A Támogatási Szerződés 1.2. pontjában a Felek által rögzítettek értelmében a 
támogatási összeg az alábbi megbontásban vehető igénybe, használható fel: 

I. Működési kiadások 4.350.000,- Ft, 
II. Felhalmozási kiadások 0,- Ft, 
III. Pénzeszköz-átadás 50.000,- Ft, 

Összesen: 4.400.000,- Ft. 
 
A Minisztérium a támogatási összeget a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében 
egy összegben, előfinanszírozás keretében folyósította. 
Az előfinanszírozás, valamint az utólagos elszámolási kötelezettség okán a 
Támogatott bankszámláján azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazó levél 
került bejegyzésre a támogatás és kamatai erejéig. 
 
A támogatási összeg kizárólag a TMTT 2011. évi működésének saját forrásai melletti 
kiegészítéseként, a TMTT Tftv-ben meghatározott feladatainak ellátása érdekében a 
2011. évi működéséhez szükséges feltételek biztosításához, illetve szakmai 
programja megvalósításához használható fel, beleértve a hazai területfejlesztési és 
önkormányzati fejlesztési decentralizált támogatási rendszer keretében 1996-2006 
között megkötött támogatási szerződések kezeléséhez kapcsolódó monitoring 
tevékenység ellátását. 
A Támogatási Szerződés 3.1. pontjában foglaltak értelmében a támogatás kizárólag 
a tárgyév – azaz a 2011. év – január 1. és december 31. közötti időszakában 
felmerülő azon kiadásokra használható fel, amelyeknek pénzügyi teljesítése 2012. 
február 28-i határidőt megelőzően a könyvvizsgálói záradékolás időpontjáig 
megtörtént. 
 
A Támogatottat a támogatási összeg felhasználása vonatkozásában elszámolási 
kötelezettség terheli. 
A Támogatási Szerződés 4.1. pontjában foglaltak szerint az elszámolási 
kötelezettség körében a tárgyévet követő év február 28-ig igazolható módon, postai 
és elektronikus úton meg kell küldeni a Minisztérium részére 

- a tárgyévi, területfejlesztési célú tevékenységről szóló, a Támogatási 
Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő tematika szerint elkészített szakmai 
beszámolót, 

- a támogatás felhasználásáról szóló, a Támogatási Szerződés 2. sz. melléklete 
szerinti, könyvvizsgálói záradékkal ellátott pénzügyi elszámolást 
(számlaösszesítőt), 

- valamint a Támogatottnak a hazai decentralizált támogatási rendszer 
keretében kezelésében lévő támogatási szerződések adatainak éves és 
előirányzatonkénti bontásban történő adatait a 2011. december 31-i állapotnak 
megfelelően a Támogatási Szerződés 3. sz. mellékletében foglalt táblázat 
szerint. 

 
A TMTT szakmai beszámolója az alábbi négy területet öleli fel: 

I. A Tanács szakmai tevékenységének értékelése, 
II. Az 1996-2006 években a TEKI, CÉDE, LEKI, TFC terhére megítélt 

támogatások igénybevétele céljából megkötött támogatási szerződések 
kezelése során végzett tevékenység szakmai és számszaki összegzése, 

III. A Tanács szervezeti, működési és költségvetési adatainak bemutatása, 
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IV. A Tanács munkaszervezetének szervezeti és költségvetési adatainak 
bemutatása. 

 
A TMTT részére 2011. évre biztosított 4.400.000,- Ft működési támogatás terhére a 
pénzügyi beszámoló keretében a következő főbb tételek mentén történik a TMTT 
2011. évi működési kiadásai egy részének elszámolása: 
 

1. Működési kiadások 4.350.000,- Ft 
ebből: 
a. a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal által nyújtott 

feladatellátási szolgáltatás díja 
(bruttó 300.000,- Ft/hó) 3.600.000,- Ft 

b. Balázsné Geier Klára külső könyvelő vállalkozó által nyújtott 
számviteli szolgáltatás díja 
(bruttó 20.000,- Ft/hó) 240.000,- Ft 

c. egyéb működési kiadások díjai 510.000,- Ft 

2. Pénzeszköz-átadás 50.000,- Ft 
mely: 

az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 
2011. évi működési kiadásaira 
támogatási szerződés keretében biztosított 
pénzügyi támogatás 
(tagságból adódó) 50.000,- Ft 

 
A Támogatási Szerződés előírásai, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
értelmében elkészített szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás a jelen 
előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi. 
 
 
III. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi működési 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóval kapcsolatos feladatok 
 
Önkormányzatunk, mint jogutód, mindezek mellett gondoskodik a DDRFT 2011. évi 
működési támogatásának felhasználásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi 
elszámolás vonatkozó előírások szerinti elkészítéséről, és jóváhagyást követően a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére határidőig történő megküldéséről. 
A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a Regionális Fejlesztési Ügynökség 
készíti el, és küldi meg a három megyei önkormányzat részére jóváhagyásra. 
 
A DDRFT, mint Támogatott és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató 
egymással 2011. június 30-i hatállyal, NFM_SZERZ/733/2011 számmal Támogatási 
Szerződést kötött a DDRFT működéséhez 2011. évre biztosított 45.000.000,- Ft 
támogatás biztosítása tárgyában. 
A támogatási összeg kizárólag a DDRFT Tftv-ben meghatározott feladatainak 
ellátása érdekében a 2011. évi működési költségeire fordítható, saját forrásai melletti 
kiegészítésként. A Regionális Fejlesztési Ügynökség által adott tájékoztatás alapján 
a támogatás teljes összege a munkaszervezeti feladatok ellátására – a Regionális 
Fejlesztési Ügynökség részére teljesített – pénzeszköz-átadás keretében került 
felhasználásra. 
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A Támogatottat a támogatási összeg felhasználása vonatkozásában utólagos 
elszámolási kötelezettség terheli, melynek Minisztérium általi elfogadásáig a 
Támogatott bankszámláján azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazó levél 
került bejegyzésre a támogatás és kamatai erejéig. 
Az elszámolás elkészítésének és Minisztérium részére történő megküldésének 
határideje 2012. február 28. Az elszámolás tartalmi és formai követelményeit a 
Támogatási Szerződés 4.1. pontja rögzíti. 
 
A Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója tájékoztatta 
Önkormányzatunkat, hogy a beszámoló elkészítését 2012. február 15. előtt nem 
tudja vállalni. 
 
A beszámoló alapját képező támogatási összeg a DDRFT 2011. évi működésére 
irányult, így Önkormányzatunknak annak felhasználására behatása nem volt: a 
beszámoló Önkormányzatunk általi jóváhagyását kizárólag a jogutódlás ténye 
indokolja. Mindezekre figyelemmel és a 2012. február 28-i határidő betartása 
érdekében javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel személyemet, 
mint a Közgyűlés elnökét a beszámoló jóváhagyására, amennyiben az a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, valamint a Támogatási Szerződésben meghatározott 
követelményeknek megfelel. 
 
 
Összefoglalva az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint javasolom, hogy a 
Tisztelt Közgyűlés 

- fogadja el a TMTT és a DDRFT megszűnése okán a jogutódlásból adódó 
átadás-átvételi feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót, 

- fogadja el a TMTT 2011. évi működési támogatásának felhasználásáról szóló 
beszámolót, 

- hatalmazza fel személyemet, mint a Közgyűlés elnökét a DDRFT 2011. évi 
működési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló jóváhagyására, 
amennyiben az a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a Támogatási 
Szerződésben meghatározott követelményeknek megfelel. 

 
 
Határozati javaslat: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2012. 
(II. 17.) kgy. határozata a megyei és a regionális 
fejlesztési tanácsok jogutódlási feladatainak 
végrehajtásáról, valamint a tanácsok 2011. évi működési 
támogatásainak felhasználásáról 
 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Területfejlesztési Tanács és a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács 2012. január 1-jei hatállyal 
történő megszűnéséből adódó jogutódlással kapcsolatos 
átadás-átvételi feladatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
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2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Területfejlesztési Tanács részére a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által az NFM_SZERZ/726/2011 
számú Támogatási Szerződés keretében 2011. évre 
biztosított 4.400.000,- Ft működési támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 

3.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza elnökét arra, hogy a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács részére a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által az NFM_SZERZ/733/2011 
számú Támogatási Szerződés keretében 2011. évre 
biztosított 45.000.000,- Ft működési támogatás 
felhasználásának beszámolóját jóváhagyja, amennyiben 
az a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a 
Támogatási Szerződésben meghatározott 
követelményeknek megfelel. 

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

 
 
Szekszárd, 2012. február 8. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 

















2. sz. melléklet 
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Ikt. szám: 

 
JEGYZŐKÖNYV  

a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács területfejlesztéssel összefügg ő 
feladatainak  átadás-átvételér ől 

    

Készült : 
 
……………………………… 
 
Átadó: 
 
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT) (székhely: 7621 Pécs, 
Mária u. 3., adószám: 18312416-1-02, törzskönyvi azonosító szám: 587239, 
képviseli: Szekó József a Tanács elnöke, a továbbiakban: „Átadó ”),   

átadásért felelős vezető és beosztásának megnevezése: Szekó József a DDRFT 
elnöke   
 
Átvev ők: 
Átvevő1. 
Baranya Megyei Önkormányzat  (székhely: 7621, Pécs, Széchenyi tér 9.)  
átvételért felelős vezető és beosztásának megnevezése: Horváth Zoltán, a megyei 
közgyűlés elnöke 
 
Átvevő2. 
Somogy Megyei Önkormányzat (székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)  
átvételért felelős vezető és beosztásának megnevezése: Gelencsér Attila, a megyei 
közgyűlés elnöke  
 
Átvevő3. 
Tolna Megyei Önkormányzat (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 
átvételért felelős vezető és beosztásának megnevezése: dr. Puskás Imre, a megyei 
közgyűlés elnöke 
 
Átadó és Átvevők együttesen a továbbiakban: Felek . 
 

1. A 2012. január 1-ével hatályba lépett a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása, melynek 
értelmében megszűnnek a regionális fejlesztési tanácsok. A megszűnő 
regionális fejlesztési tanács jogutódja a területileg illetékes megyei 
önkormányzat. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy 
több megye területi kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, a régiót 
alkotó megyei önkormányzatok az egyetemleges jogutódok. 
A fentiek értelmében a Regionális Fejlesztési Tanács területfejlesztéssel 
kapcsolatos hatásköreit és feladatait a megyei önkormányzatok veszik át. 
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2. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a Tftv. 28. § (2) bekezdése értelmében 
a regionális fejlesztési ügynökségek a Magyar Állam tulajdonába kerülnek. 
 

3. A Felek rögzítik, hogy a DDRFT Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-
00285692  számú számlájának egyenlege 126.313,-Ft Ezen összeg három 
egyenlő részben illeti meg a Regionális Fejlesztési Tanács Tftv. 28.§ (1) 
bekezdésében megjelölt jogutódait, amelynek átutalásáról a számla 
megszűntetését megelőzően kell intézkedni.  
 

4. Átvevők tudomásul veszik, hogy ezen összeget a Tanács működési és 
számviteli költségeinek fedezetére, kölcsönként a DDRFÜ Nonprofit Kft. utalta 
át a DDRFT számlájára. Átvevők kifejezetten kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a részükre jelen megállapodás alapján átutalt összeget kizárólag a 
DDRFT könyvelőjének, valamint a DDRFT megszüntetésével kapcsolatosan 
felmerülő egyéb költségekre fordítják. 
 

5. A DDRFT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között a 2011–es évre 
vonatkozóan kötött támogatási szerződés pénzügyi elszámolási határideje 
2012. február 28.  Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel arra, hogy a 
hivatkozott támogatási szerződés valamint a DDRFT és a DDRFÜ Nonprofit 
Kft. között fennálló közhasznúsági megállapodás alapján a feladatokat a 
DDRFÜ látta el, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elkészítése is 
a DDRFÜ feladata. Felek rögzítik és egyben tudomásul veszik, hogy a DDRFT 
munkaszervezetét, a DDRFÜ Nonprofit Kft.t a Tanács működésével, illetve az 
átadott feladatokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban további 
kötelezettségek nem terhelik. 
 

6. A Felek megállapodnak abban, hogy a DDRFT működése során keletkezett 
dokumentumok, jegyzőkönyvek, határozatok irattározását DDRFÜ Nonprofit 
Kft. végzi.  
 

A fenti időpontban és helyszínen az Átadó az alábbi mellékletekben szereplő 
anyagokat, a dokumentáció tételes átvizsgálását követően átadta az Átvevő részére 
a Tftv. 28.§-a alapján. 

Mellékletek:  

1. Az Átadó által működtetett szervezet jogszerű működését biztosító okiratok, 
szabályzatok eredeti, illetőleg hitelesített példányainak átadása, így különösen, 
létesítő okiratok, a szervezet működésére vonatkozó szabályzatok  

2. Hazai pályázatkezelési feladatok kezelt szerződésállomány bemutatása  
3. Folyamatban lévő ügyek  
4. Kötelezettségek kimutatása 
5. Más szervezetben való tagság megnevezése 
6. Az érvényben lévő vállalkozási, megbízási és támogatási szerződések listája  
7. Teljességi nyilatkozat 
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A fenti időpontban és helyszínen az Átadó az alábbi mellékletekben szereplő 
anyagokat, a dokumentáció tételes átvizsgálását követően átadta az Átvevő részére 
a Tftv. 28.§-a alapján. 

Felek rögzítik és egyben tudomásul veszik, hogy a fenti mellékletek a jelen 
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.   
 
A jegyzőkönyv 3 oldalon, 5 eredeti példányban készült, amelyből egy példány az 
Átadót, egy-egy az Átvevőt illeti, egy példány a DDRFÜ Nkft. őrzésében marad, mely 
a jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg átadásra kerül. 

A jegyzőkönyvet elolvasás után a jelenlevők helybenhagyólag aláírták.  

 

 
      Kmf. 

       
   

 
 
 
 
 
           
 
 

 

Átadó 

 

Átvevő 

Átvevő Átvevő 

 



3. sz. melléklet 
 
 

Szöveges szakmai beszámoló 
a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 

2011. évi tevékenységér ől 
 
 
I. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács szakmai tevékenységének 

értékelése: 
 
 
1. A megyei területfejlesztési tanács együttműködésének bemutatása és annak 

értékelése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvényben nevesített, a tanács munkájában szavazati jogú, tanácskozási jogú, 
továbbá állandó és eseti meghívottként részt vevő szereplők által képviselt 
szervezetekkel, intézményekkel 

 
A Tanács munkájában 2011. évben a szereplők rendre aktívan részt vettek. A 
szervezetek folyamatosan biztosították a képviseletet, a delegált tag 
akadályoztatásakor eseti meghatalmazásokkal – biztosítva ezzel a Tanács 
határozatképességét és gördülékeny működését. 
 
A Tanács a korábbi évekkel azonosan, 2011. évben is szoros együttműködésben 
dolgozott a Tolna Megyei Kistérségi Fórummal és a Tolna Megyei Egyeztető (Civil) 
Fórummal. Mindkét fórum előzetesen megtárgyalta a tanácsülések teljes anyagát, 
kialakította véleményét, melyet elnöke, illetőleg delegált képviselője útján a 
tanácsüléseken ismertetett. 
 
Az év során a Tanács ülésén állandó meghívottkénti részvétel a feladatokból 
adódóan nem jelentkezett. Az üléseken a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye 
Komplex Fejlesztési Programja felülvizsgálatának tárgyában eseti meghívottként 
részt vett a felülvizsgálati feladattal megbízott Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány képviselője. 
 
Az érintett szervezetekkel történő együttműködés főbb irányai, területei: 

- a Tanács működési kereteinek kialakítása és biztosítása, 

- a hazai területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési decentralizált támogatási 
rendszer keretében 1996-2006 között megkötött támogatási szerződések 
kezelésének biztosítása, 

- a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programjának 
felülvizsgálata, 

- az M6-os autópálya gazdaságélénkítő hatása Tolna megyében program - 
Tolna Megyei Befektetési Kalauz honlap és kiadvány elkészítése, 

- „M9” Térségi Fejlesztési Tanács, 

- Tolna Megye Területrendezési Tervének módosítása. 
 
Mindemellett a Tanács képviselői, illetve delegáltjai útján biztosította a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanáccsal, a Közép-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási 
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Tanáccsal és Szakmai Bizottságával, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi 
Tanáccsal való együttműködést. 
 
 
2. A megye területfejlesztési koncepciója (és amennyiben együtt készült, 

területrendezési terve) értékelésének tapasztalatai, vagy az értékelés tervezett 
ideje és fókuszpontjai; a koncepció (és amennyiben együtt tervezik felülvizsgálni, 
a területrendezési terv) felülvizsgálatának tervezett ütemezése 

 
A Tanács 2011. június 23-i ülésén tárgyalta és a 19/2011. (VI.23.) sz. határozatának 
1.) pontja keretében elfogadta a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex 
Fejlesztési Programja felülvizsgálatának „Tolna Megye Komplex Fejlesztési 
Programjának felülvizsgálata 2009-2011.” elnevezésű véleményezési 
dokumentumát. 
A Tanács elnöke a határozat 2.) sz. pontja keretében kapott felhatalmazás alapján a 
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. 
rendelet 18. § (5) bekezdése értelmében – Korm. rendelet 19. §-ában foglaltakra 
figyelemmel – lefolytatatta a véleményezési eljárást. 
 
A véleményezési eljárás keretében összesen 27 szervezet részére történt meg a 
véleményezésre felkérő levelek megküldése, melyek köréből 10 szervezet részéről 
érkezett visszajelzés. A vélemények egy része közül mindössze 4 érkezett határidőn 
belül. Az érdemi észrevételt tartalmazó 5 vélemény mindegyike határidőn túl 
érkezett. 
Tekintettel arra, hogy a határidőn túl érkezett, érdemi észrevételeket tartalmazó 
visszajelzések számos hasznos véleményt tartalmaztak, a Tanács kérésére a 
tervezési feladat elvégzésével megbízott Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány azokat a véleményezési dokumentum véglegesítése során áttekintette és 
a javaslatok egy részét átvezette. 
 
A Tanács az eljárás eredményeként létrejött végleges dokumentációt a 2011. 
december 1-jei ülésén a 28/2011. (XII.1.) sz. határozatával jóváhagyta. 
 
A közelmúltban megváltozott jogszabályi környezet, valamint a jelenleg zajló hazai 
térátalakító folyamatok egy új stratégiai program kidolgozását teszik indokolttá, mely 
az elkövetkező időszakban a területfejlesztés megyei szintjének egyik alapfeladata 
lesz. A felülvizsgálati dokumentum a megyei területfejlesztés átmenetinek tekinthető 
időszaka meghatározó elemeinek, eredményeinek, hatásainak rögzítése által 
felhasználási alapként tud szolgálni a 2014-2021-es fejlesztési időszak megyei szintű 
tervezési, programozási dokumentumainak elkészítése során. 
Mindezek alapján a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány egy új Stratégiai Program 
kidolgozását látja szükségesnek – a jelen felülvizsgálati dokumentumot részalapként 
felhasználva –, melynek szükségességét a véleményezési eljárás során érkezett 
érdemi javaslatok többsége is szorgalmaz és indokoltnak tart. 
 
A Tanács a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) 23/C. § (1) bekezdésében, valamint a 218/2009. (X.6.) Korm. 
rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében részt vett Tolna Megye 
Területrendezési Terve módosításának véleményezési, egyeztetési eljárásában. 
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A Tanács felhatalmazta elnökét a tagjai részéről érkező véleményeknek a Tolna 
Megyei Önkormányzat részére a rendelkezésre álló határidőig történő továbbítására. 
Összesen egy észrevétel érkezett a Tanácshoz, a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatósága részéről. Az észrevétel továbbítása rendre 
megtörtént. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat az egyeztetési eljárás, valamint az állami főépítészi 
véleményezés és a miniszteri állásfoglalás kérés megtörténtét követően a 2012. 
február 17-ére tervezett közgyűlésén dönt a Tolna Megye Területrendezési Tervéről 
szóló 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról és a 
Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó intézkedésekről. 
 
 
3. A megye terveit megalapozó társadalmi-gazdasági helyzetfelmérések, környezeti 

állapotának, adottságainak vizsgálata és értékelése érdekében elvégzett 
tevékenységének összefoglalása 

 
A Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programjának 
felülvizsgálati dokumentuma a megyei területfejlesztés átmenetinek tekinthető 
időszaka meghatározó elemeinek, eredményeinek, hatásainak rögzítésére szolgál, 
mely által felhasználási alapként áll rendelkezésre a 2014-2021-es fejlesztési 
időszak megyei szintű tervezési, programozási dokumentumainak elkészítéséhez. 
A végleges dokumentum elérhető a www.tolnamegye.hu/indes.php?mid=25 
weboldalon. 
 
Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának I. szakasza foglalta magában 
az előkészítő és javaslattevő összevont fázis egyeztetési tervdokumentációjának 
elkészítését, környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálat elkészítését, 
környezeti vizsgálat dokumentációjának elkészítését. 
Ezen tevékenység eredményeit a „Környezeti értékelés” és a „Vizsgálat” alcímű 
dokumentumok foglalják össze. 

A környezeti értékelés az alábbi részekből épül fel: 
- a környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetését, 
- a terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetését, 
- a terv környezeti hatásainak feltárását, 
- a tervben szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelését, 
- a terv hatását a terv által befolyásolt más tervekre, 
- a tervben szereplő javaslatok monitorozási lehetőségére vonatkozó javaslat, 
- a terv környezeti hatásainak összefoglalása. 

A vizsgálati dokumentáció a következő részekből épül fel: 
- nagytérségi összefüggések és külső kapcsolatok vizsgálata, 
- előzmények feltárása, 
- vizsgálati adatok gyűjtése és azok értékelése, 
- a térségi területfelhasználás vizsgálata a térségi területfelhasználási 

kategóriák figyelembevételével, 
- a táj terhelésének és terhelhetőségének meghatározása. 

Mindkét dokumentum elérhető a www.tolnamegye.hu/index.php?mid=19&cid=1043 
weboldalon. 
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4. A megye kistérségeinek területfejlesztési koncepcióiról és programjairól, valamint 
a szomszédos megyék, illetve a regionális fejlesztési koncepciókról, 
programokról, rendezési tervekről nyilvánított vélemények összefoglalása 

 
A Tanácshoz az év során az előzőek szerinti jogszabályi rendelkezések alapján 
megkeresés érkezett Baranya Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálatára és 
módosítására irányuló javaslattevő tervfázis egyeztetés dokumentációjának 
véleményezése tárgyában. A Tanács a rendelkezésre álló határidőig észrevételt nem 
tett, mely által egyetértett a dokumentációban foglaltakkal. 
 
 
5. A megye fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez benyújtott pályázatok 

felsorolása, tartalmának rövid bemutatása 
 
A Tanács 2011. évi során pályázóként, pályázati partnerként nem vett részt 
pályázatokban, így a megye fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez 
benyújtott pályázatokban sem. 
 
A Tanács a 2009. június 24-i ülésén a 23/2009. (VI.24.) sz. határozatával döntött 
arról, hogy csatlakozik a Tolna Megyei Önkormányzat által kezdeményezett „Az M6-
os autópálya gazdaságélénkítő hatása Tolna megyében” elnevezésű programhoz. 
A program célja az M6-os autópálya gazdaságfejlesztési lehetőségeinek maximális 
kihasználása mind a nyomvonal mentén érintett települések, mind Tolna megye 
társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében. 
A program első mérföldköveként a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával elkészült a 
Tolna Megyei Befektetési Kalauz kiadvány és honlap. 
A holnap elérhetősége: www.investintolna.hu . 
A kiadvány és a honlap nyilvánosság számára történő ünnepélyes bemutatására a 
2011. március 18-ára összehívott konferencia keretében került sor. 
 
A program célja – mintegy második mérföldkő – a kiadvány és a honlap befektetői 
célcsoport felé történő eljuttatása irányvonalak meghatározásával, információs 
csatornák kijelölésével, valamint a program működtetését szolgáló kapcsolattartás – 
partnerkereső szolgáltatás – módjának meghatározásával. 
A Tanács ezen promotálási tevékenységhez a 2011. április 1-jei ülésén a 9/2011. 
(IV.1.) sz. határozatával a 2011. évi költségvetése terhére 2 millió Ft-ot biztosított. 
A hozzájárulás felhasználására nem került sor, miután a promotálási tevékenység 
ellátására egyrészt a kiadványt és a honlapot elkészítő külső szervezettől az anyagi 
lehetőségeket meghaladó összegű árajánlat érkezett, másrészt a Tanács a személyi 
feltételeket más módon az év során biztosítani nem tudta. 
A jelentős együttműködéssel megvalósuló kiadvány és honlap minél magasabb 
szintű hasznosítása, és az azok iránti igényt, mint hiányterületet lefedő 
kezdeményezés továbbvitele vélhetően feladatként tud megjelenni 2012. évben. 
 
 
6. A sikeres pályázatok ismertetése: a pályázat célja, a pályázó szervezet, a projekt 

teljes költsége, a támogatás összege és az önerő forrása/forrásai 
 
A Tanács az előző pontban ismertetettek szerint 2011. évben nem vett részt 
pályázaton. 
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„Az M6-os autópálya gazdaságélénkítő hatása Tolna megyében” elnevezésű 
program keretében a Tolna Megyei Befektetési Kalauz honlap és kiadvány 
elkészítése tárgyában a Paksi Atomerőmű Zrt-től részesült 5.000.000,- Ft 
támogatásban adományozási szerződés keretében, melyhez önerő bevonására nem 
került sor. 
 
 
7. A decentralizált pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok 

részletes bemutatása. A támogatások eredményeinek előirányzatonkénti 
bemutatása, ami kitér a pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos 
tapasztalatokra, javaslatokra és az ellenőrzési jegyzőkönyvek konklúzióira 

 
A Tanács 4/2011. (IV.1.) sz. határozatának 2.) pontja keretében jóváhagyott 2011. 
évi munkaterve a hazai területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési decentralizált 
támogatási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok tekintetében az 
alábbiakat tartalmazza: 
 
„ 
- az 1996-2006 években a TEKI, CÉDE, HÖF, LEKI, illetve TFC terhére megítélt 

támogatások igénybevétele céljából megkötött támogatási szerződések (a 
továbbiakban: szerződések) kezelése: 

a. a támogatási szerződések végrehajtásának, a szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok szerint; 

b. a támogatási szerződések módosítása; 
c. a támogatási szerződésekben rögzített fedezeti biztosítékhoz kapcsolódó 

módosítási kérelmekről szóló döntés előkészítése, döntéshozatal; 
d. a támogatási szerződés módosítása, a szerződésben foglaltak megszegése, 

valamint követeléskezelés esetén a Magyar Államkincstár Tolna Megyei 
Igazgatósága intézkedési javaslatának előterjesztése a Tanács ülésére; 

e. a támogatási szerződések módosításával, szerződésszegéssel, pályázókkal 
szemben fennálló követelésekkel kapcsolatban született döntés, szükséges 
szankciók és egyéb jogkövetkezmények érvényesítése, amelynek során a 
Tanács együttműködik a Magyar Államkincstárral; 

f. a támogatási szerződésekhez kapcsolódó részletfizetési kérelem 
jóváhagyásához kapcsolódó döntések előkészítése, döntéshozatal; 

g. együttműködés az előirányzat felhasználására vonatkozó jogszabályban 
felsorolt szervezetekkel; 

h. az 1996. évi XXI. törvényben és egyéb jogszabályokban a Tanács részére 
előírt egyéb feladatok ellátása. 

- várhatóan 2012. január 31-ig: 

o a decentralizált támogatási rendszer keretében megvalósult beruházások, 
fejlesztések folyamatban lévő nyomon követését és pénzügyi ellenőrzését 
tartalmazó elemzés, valamint a beruházások, fejlesztések hatásait értékelő 
jelentés előirányzatonként bontásban való és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Területfejlesztési Főosztálya részére történő megküldése; 

o hazai területfejlesztési támogatási forrásokhoz kapcsolódó tervezési és 
egyéb feladatok ellátása; 

o a decentralizált támogatási rendszer keretében kezelt támogatási 
szerződések adatainak Minisztérium által megadott forma szerinti 



 

6 
 

összeállítása éves és előirányzatonkénti bontásban, és annak a Minisztérium 
részére, az általa külön meghatározott határidőig történő megküldése. 

- a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program gondozása: 
folyamatos záróellenőrzés, beszámolás a Minisztérium felé. ” 

 
2011. évben a Tanács hazai decentralizált forrás felhasználása felett nem 
rendelkezett. A munkatervben foglalt feladatok közül az év során jelentkező 
tevékenységeket és azok eredményeit a jelen beszámoló II. fejezetében mutatjuk be. 
 
A pályázati rendszer működtetéséből – azaz az 1996-2006 között létrejött támogatási 
szerződések kezeléséből – adódóan az alábbiakat fogalmazzuk meg: 
 
A támogatási szerződésekben vállalt 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettség záró- 
és – tekintettel a 10 éves időtartamra – esetleges időközi ellenőrzéséhez javasoljuk 
egységes ellenőrzési eljárási rend, és ennek keretében egységes ellenőrzési 
jegyzőkönyv formanyomtatvány elkészítését, kiadását, melynek alapjául 
szolgálhatnak a korábbiakban a területfejlesztési tanácsoknál egyedileg kialakított és 
alkalmazott eljárási módok. 
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
2011. évi CLIV. törvény, a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a 
Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes 
szabályairól szóló 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a megyei 
intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 
2012. január 1-jei hatállyal a korábban a megyei önkormányzatok tulajdonában álló 
egészségügyi, oktatási, szociális és egyéb intézmények, valamint az ingó és ingatlan 
vagyon egy része általános jogutódlás keretében a Magyar Állam tulajdonába került. 
A jogutód átvevő fenntartó szervezet a GYEMSZI, illetve a megyei 
intézményfenntartó központok lettek. 
A Tanács által kezelt támogatási szerződések között a jogutódlással érintett több, 
pénzügyileg lezárult és kötelezettségvállalás teljesítése alatt álló állapotú támogatási 
szerződés van. Kérdésként merül fel, hogy a jogutódlásból adódó változásokat 
támogatási szerződés módosítás keretében át szükséges-e vezetni. 
 
 
II. Az 1996-2006. években a TEKI, CÉDE, LEKI, TFC terhére megítélt 

támogatások igénybevétele céljából megkötött támogatási szerző dések 
kezelése: 

 
 
1. Az elvégzett ellenőrzések száma, tapasztalatok összegezése 
 
A támogatási szerződések végrehajtásának, a szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítésének a vonatkozó jogszabályok szerinti ellenőrzése a Tanács 2011. évi 
munkatervében foglaltak mentén ez év során is fő feladatként jelent meg, mely 
magában foglalja: 
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- egyrészt a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú előirányzat (TEKI) és a 
céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) terhére korábban támogatott, 
pénzügyi-számviteli és műszaki szempontból egyaránt befejezett beruházások 
utó-, valamint a fenntartási időszakra vállalt és lejárt 10 éves 
szolgáltatásnyújtási kötelezettségek záróellenőrzését, 

- másrészt pedig a területfejlesztési célelőirányzat (TFC) terhére korábban 
támogatott beruházásokban vállalt 5 éves foglalkoztatási vagy 10 éves 
szolgáltatásnyújtási kötelezettségek időközi, illetve záróellenőrzését. 

 
2011. évben a TEKI és CÉDE ellenőrzések a II. félévre ütemeződtek. Az ellenőrzési 
ütemtervet a Tanács elnöke 2011. augusztus 28-án hagyta jóvá. 
A 2011. szeptember 6. és 2011. november 30. közötti időszak alatt összesen 43 db – 
14 db TEKI és 29 db CÉDE – pályázat kontrolljára került sor 22 önkormányzatot 
érintően. 
Ezen ellenőrzések 41 beruházás esetében a 10 éves szolgáltatásnyújtási 
kötelezettség lejártát követő zárásra, 2 esetében pedig a beruházás befejezését 
követő utóellenőrzésre irányultak. 
 
Az ellenőrzések során a következő megállapítások tehetők: 

- az önkormányzatok által bemutatott pénzügyi-számviteli dokumentációk 
összességében megfeleltek a hatályos jogszabályi előírásoknak, 

- az elkészült beruházások pedig műszaki szempontból megfelelően valósultak 
meg, illetőleg biztosították a szolgáltatásnyújtási kötelezettség teljesülését. 

 
Az időszak során hiánypótlásra nem került sor. 
 
A TFC ellenőrzések – azaz a foglalkoztatási és a szolgáltatás-nyújtási 
kötelezettségre irányuló időközi, illetve záró ellenőrzések – két módszer szerint 
történtek: 

- 2011. február 16-án, március 2-án, november 9-én és november 16-án 10 db 
támogatási szerződés helyszíni ellenőrzése – 8 db záró- és 2 db időközi – 
történt meg; 

- 2011. szeptember 16-ával és 2011. szeptember 27-ével pedig 8 db támogatási 
szerződés 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettségének időközi ellenőrzésére 
került sor iratbekéréses monitoring keretében. 

 
Az ellenőrzések az ütemezéssel összhangban zajlottak. A támogatottak által 
bemutatott dokumentációk összességében megfelelőek voltak. Hiánypótlásra 1 
esetben volt szükség, melynek a támogatott teljes mértékben eleget tett. 
 
 
2. Lezárt szerződések száma 2011. január 1-től 
 
A Tanács a 2011. évi TEKI, CÉDE és TFC ellenőrzések során 49 db záróellenőrzést 
folytatott le, melyek közül 2 esetében – pl. hiánypótlás miatt – 2012. évre tolódik a 
lezáró döntés meghozatala. Ebből adódóan a Tanács az év során az 
ellenőrzésekhez kapcsolódóan összesen 47 db támogatási szerződést zárt le. 
Emellett a Tanács további 3 TFC támogatási szerződés lezárásáról döntött 2011. 
évben, melyek mindegyike visszafizetési kötelezettség teljesítéséből adódott. 
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A lezárt – összesen 50 db – támogatási szerződések megoszlása a következők 
szerint alakult: 

- TEKI 12 db, 
- CÉDE 28 db, 
- TFC 10 db. 

 
 
3. A benyújtott szerződésmódosítási kérelmek száma, oka, elbírálásuk 

eredményének megjelölésével, az elutasított és megkötött 
szerződésmódosítások száma 

 
A Tanács 2011. év során 2 beérkezett kérelemre, 2 döntés keretében 3 db 
támogatási szerződést érintően hozott módosításra irányuló döntést. 
Ezek közül 2 db szerződés esetében a kérelem a támogatással megvalósult 
fejlesztéssel érintett intézmény irányítói és fenntartási jogainak átadására irányult a 
kapcsolódó szolgáltatásnyújtási kötelezettség átvállalása mellett. A kérelmek TEKI 
támogatási szerződéseket érintettek. 
A harmadik szerződés esetében a kérelem a támogatással megvalósult fejlesztéssel 
érintett ingatlan értékesítésének engedélyezésére irányult az igénybe vett támogatás 
visszafizetési kötelezettségének vállalásával. A kérelem CÉDE támogatási 
szerződést érintett. 
 
A Tanács a kérelmeknek helyt adott. Mindhárom esetben sor került a döntés 
támogatási szerződés módosítás keretében történő rögzítésére. A visszafizetéssel 
érintett támogatott a fizetési kötelezettségét – amely 209.476,- Ft-ot tett ki – 
határidőre teljesítette. 
 
 
4. A szerződésszegés következményeként visszavont támogatási döntések száma, 

oka 
 
A Tanács a lefolytatott ellenőrzések során, valamint egyéb eljárás keretében 2011. 
évben szerződésszegést nem állapított meg. 
 
 
5. Visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált 

részletfizetési kérelmek száma 
 
2011. évben a Tanácshoz 1 db, visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó 
részletfizetési kérelem érkezett. A visszafizetési kötelezettség szolgáltatásnyújtási 
kötelezettség nem teljesítéséből, TFC támogatási szerződést érintően keletkezett. 
A Tanács a döntést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatáspolitikai 
Főosztályának, valamint a Magyar Államkincstár Követeléseket és Közösségi 
Támogatásokat Kezelő Főosztályának bevonásával készítette elő. 
A Tanács az eljárás eredményeként a 292/2099. (XII. 19.) Korm. rendelet 127. § (7) 
bekezdésében foglaltak értelmében hozzájárult a visszavont támogatásból és annak 
késedelmi kamatából álló, összesen 5.707.065,- Ft tartozás 36 havi részletben 
történő megfizetéséhez. A döntés alapján a kötelezettségről a Tanács és a 
támogatott között megállapodás jött létre. 
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6. A pályázati rendszer működtetésével, monitoring tevékenységgel kapcsolatos 
tapasztalatok összegzése 

 
A Tanácsnak 2011. évi során a pályázati rendszer működtetésével, monitoring 
tevékenységgel kapcsolatos teendői néhány támogatási szerződés módosítási 
döntés mellett zömmel a 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettségek 
záróellenőrzésére irányultak. 
A Tanács az ellenőrzések során a korábbi években kialakult rend szerint járt el. 
 
Tapasztalataink összegzéseként elmondható, hogy a 2011. évi tevékenységet mind 
a támogatottak, mind pedig a feladatellátásban részt vevő partnerszervezetek – 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Magyar Államkincstár – részéről maximális 
együttműködés jellemezte. 
 
A 2006. és az azt megelőző évek TEKI, CÉDE, LEKI keretei terhére létrejött 
támogatási szerződésekben vállalt 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettség záró- 
és – tekintettel a 10 éves időtartamra – esetleges időközi ellenőrzéséhez javasoljuk 
egységes ellenőrzési eljárási rend, és ennek keretében egységes ellenőrzési 
jegyzőkönyv formanyomtatvány elkészítését, kiadását, melynek alapjául 
szolgálhatnak a korábbiakban a területfejlesztési tanácsoknál egyedileg kialakított és 
alkalmazott eljárási módok. 
 
 
7. A megyei területfejlesztési tanács együttműködésének értékelése az előirányzat 

felhasználására vonatkozó jogszabályban felsorolt szervezetekkel 
 
A Tanács a 2011. évi működése során – a korábbi évekkel azonosan – teljes 
mértékben együtt tudott működni az általa kezelt előirányzatok felhasználására 
vonatkozó jogszabályokban felsorolt szervezetekkel, közülük kiemelten a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Támogatáspolitikai Főosztályával, valamint a Magyar 
Államkincstár Követeléseket és Közösségi Támogatásokat Kezelő Főosztályával és 
Tolna Megyei Igazgatóságával. 
 
 
III. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács adatai: 
 
 
1. A Tanács tagjainak felsorolása 
 
A Tftv. 2011. december 31-éig hatályban állt, vonatkozó rendelkezései alapján a 
Tanács 21/2008. (III.28.) sz. határozatával módosított és a Tanács 2012. január 1-
jével történő megszűnéséig hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata (a 
továbbiakban: SZMSZ) III. fejezet 4. § 1.) pontja értelmében a szavazati jogú tagok 
névsora a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően a következők szerinti: 

- dr. Puskás Imre, a Tanács elnöke, 
- Horváth István, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere, 
- Potápi Árpád János, a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter 

képviselője – Bonyhád Város polgármestere és a Völgységi Többcélú Kistérségi 
Társulás elnöke, 
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- Várkonyi Zoltán, a Tanács alelnöke és a Tamási-Simontornyai Többcélú 
Kistérségi Társulás elnöke, 

- Hajdú János, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 
- Pintér Szilárd, a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 
- Fábián Valentin, a Tolna Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 

Igazgatósága igazgatója. 

A regionális idegenforgalmi bizottságok megszűnése okán azok tanácsokban történő 
képviselete időszerűtlenné vált. 
 
 
2. A Tanács állandó meghívottjainak felsorolása 
 
A Tanács állandó meghívottainak körét a tanácskozási és a konzultációs jogú tagok 
alkotják. 
A Tanács SZMSZ-ének III. fejezet 4. § 2.) és 5.) pontjai értelmében a tanácskozási 
és konzultációs jogú tagok névsora a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően az 
következők szerinti: 
 

1.) A Tanács tanácskozási jogú tagjai: 
- dr. Fischer Sándor, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 
- dr. Szászi Ferencné, a Tolna Megyei Agrárkamara elnöke, 
- Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, 
- Potápi Árpád János, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 
- Horváth István, a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

elnöke, 
- Keller Anikó, a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

igazgatója, 
- Fehér János, a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága 

igazgatója, 
- dr. Farkas Tibor, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, 
- Sárközi János, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 
- Dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 

elnöke, 
- dr. Bartos Georgina, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzője. 

 
2.) Konzultációs joggal meghívott a Tanács ülésére a Tftv. 14. § (4) bek. alapján 

létrejött megyei egyeztető fórum képviselője. 
2011. év során a Tolna Megyei Egyeztető Fórum képviseletét Liszicza István, 
az Esélyegyenlőségi Alapítvány képviselője látta el. 

 
 
3. A Tanács mellett működő kistérségi, civil fórumok tagjainak felsorolása 
 
A Tanács mellett – a Tftv. 17. § (10) és 14. § (4) bekezdéseiben foglaltak alapján – 
működik a Tolna Megyei Kistérségi Fórum és a Tolna Megyei Egyeztető Fórum. 
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A Tolna Megyei Kistérségi Fórum tagjai: 
 
A Fórum 18/2007. (X.17.) és 22/2008. (II.28.) sz. határozataival módosított, 2011. 
december 31-ig hatályos Működési rendjének (Ügyrendjének) 5. § 3.) pontja 
értelmében tagjainak névsora a következők szerinti: 

1.) Hajdú János, a Fórum elnöke és a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 
2.) Várkonyi Zoltán, a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulása elnöke, 
3.) Horváth István, a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; 
4.) Potápi Árpád János, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 
5.) Pintér Szilárd, a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnöke. 

 
A Fórum üléseinek állandó meghívottja a Tanács elnöke, valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal főjegyzője. 
 
A Tolna Megyei Egyeztető Fórum tagjai: 
 
A Fórum 21/2007. (X.17.), 22/2007. (X.17.) és 9/2010. (I.25.) sz. határozataival 
módosított, 2011. december 31-ig hatályos Működési Rendjének (Ügyrendjének) 5. § 
3.) pontja értelmében tagjainak névsora a következők szerinti: 

1.) Pócs Margit, a Mentálhigiénés Műhely elnöke, a Fórum elnöke, 
2.) dr. Sáreczné Huth Andrea, a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

ügyvezető igazgatója, 
3.) Hollósi Tibor, a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség képviselője, 
4.) Illés Gabriella, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány 

képviselője, 
5.) Biczó Ernő, a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége képviselője, 
6.) Pécsi János, a Dél-Pannon Vidékfejlesztő Egyesület elnöke, 
7.) Liszicza István, az Esélyegyenlőségért Alapítvány képviselője. 

 
A Fórum üléseinek állandó meghívottja a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
főjegyzője. 
 
 
4. A Tanács üléseinek száma 
 
A Tanács a 2011. április 1-jei ülésén hozott 4/2011. (IV.1.) sz. határozatának 2.) 
pontja keretében hagyta jóvá a 2011. évi munkatervét, melyben az április 1-jei ülés 
mellett további három, negyedévente egy-egy ülés megtartását tervezte. 
 
A Tanács – tekintettel a döntést igénylő évközben felmerül feladataira – az év során 
összesen három alkalommal tartott ülést: április 1-jén, június 23-án, valamint 
december 1-jén. 
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5. A Tanács 2011. évi költségvetése 
 
A Tanács a 2011. évi költségvetését a 2011. április 1-jei ülésén tárgyalta, melyet a 
11/2011. (IV.1.) sz. határozata értelmében 12.031 eFt bevételi és kiadási 
előirányzattal fogadott el. 
 
Az év során a költségvetés módosítására egyszer – a Tanács 2011. június 23-i ülése 
keretében – került sor, melyet a 2011. évi minisztériumi működési támogatás 
4.473.684,- Ft-os tervezett összegével szemben 4.400.000,- Ft-ban történő 
realizálódása indokolt. 
A Tanács a csökkenés mértékére, azaz 73.684,- Ft-ra a költségvetési kiadásai 
tartalék sorának terhére biztosított fedezetet – annak 3.031.805,- Ft-ról 2.958.121,- 
Ft-ra történő csökkentésével. Ezáltal a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási 
előirányzata a Tanács 20/2011. (VI.23.) sz. határozata értelmében 12.030 eFt-ról 
11.957 eFt-ra csökkent. 
 
 
6. A Tanács által meghozott döntések száma 
 
A Tanács a 2011. évi ülései során összesen 28 db határozatot hozott a következők 
szerinti megoszlásban: 

- április 1-jei ülésen 12 db – 1/2011. (IV.1.) – 12/2011. (IV.1.), 
- június 23-i ülésen 9 db – 13/2011. (VI.23.) – 21/2011. (VI.23.), 
- december 1-jei ülésen 7 db – 22/2011. (XII.1.) – 28/2011. (XII.1.). 

 
A határozatok tartalmukat tekintve a következők szerint oszlanak meg: 

- működés (pl. költségvetés, munkaterv, munkaszervezet) 5 db, 
- beszámolók (pl. határozatok teljesüléséről, ellenőrzésekről, 

tevékenységről, működési támogatásról) 6 db, 
- pályázatok (TEKI, CÉDE, HÖF, TFC) 13 db, 
- programozás, rendezési terv (Bezerédj Program felülvizsgálata, 

Tolna Megye Területrendezési Terve módosítása) 3 db, 
- egyéb (pl. M9 Térségi Fejlesztési Tanács, 

Tolna Megyei Befektetési Kalauz) 1 db. 
 
7. A Tanács által meghozott támogatási jellegű döntések száma, előirányzatonkénti 

bontásban 
 
A Tanács támogatási jellegű döntést a döntési jogkörébe utalt fejlesztési előirányzat 
hiányában 2011. év során nem hozott. 
 
A hazai területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési decentralizált támogatási 
rendszer keretében 1996-2006 között megkötött támogatási szerződések 
vonatkozásában, 2011. évben hozott határozatok a következő táblázatban foglaltak 
szerint oszlanak meg: 
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Megnevezés: Határozatok száma: Érintett támogatási 
szerződések száma: 

Ebből: 
támogatási szerződés 

lezárások száma: 
TEKI 2 15 12 

CÉDE 4 30 28 
LEKI 0 0 0 
TFC 7 11 10 

Összesen: 13 56 50 
 
 
IV. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének adatai: 

(2011. évi állapot szerint) 
 
 
1. A munkaszervezet jogi formája 
 
Feladatellátás jogi hátterének bemutatása: 
 
A Tanács részére a Tftv. 13. §-ában rögzített megyei területfejlesztési tanácsi 
hatáskörből adódó feladatok ellátását 2011. év során is a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látta el. 
A Hivatal ezen feladatot a Tanács az 50/2008. (X.29.) sz., valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 124/2008. (XI.28.) kgy. határozata értelmében 2008. 
december 11. napján megkötött Megállapodás keretében 2009. január 1-től 
határozatlan időtartamra biztosította. 
A Tanács és a Hivatal a Megállapodást – a Tanács 5/2010. (I.25.) sz. és a Közgyűlés 
21/2010. (II.15.) kgy. határozatai értelmében – 2010. február 15-i keltezéssel 
módosította. A módosítás a feladatellátás díjának 2010. január 1-jétől – az ellátandó 
feladatok jelentős csökkenése miatt – havonta bruttó 1.000.000,- Ft-ról havonta 
bruttó 300.000,- Ft-ra történő csökkentésére irányult. 
 
A munkaszervezet jogi formája: 
 
A Hivatal a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hivatala. A Hivatal jogi 
személyiséggel rendelkező, törzskönyvi nyilvántartásba vett költségvetési szerv. 
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
A Megállapodás szerinti feladatok ellátásához szükséges irodai, műszaki-
informatikai, telekommunikációs és egyéb infrastrukturális feltételeket a Hivatal és a 
Tanács együttesen biztosítja. 
 
 
2. A munkaszervezet tulajdonosi összetétele 
 
A Hivatal a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Ötv. 75. § (1) bekezdése 
értelmében működő hivatala. 
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3. A munkaszervezet szervezeti felépítése 
 
A Hivatal szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be: 
 

 
 
A Hivatal vezetője a megyei főjegyző, akit – szükség szerint – általános helyettesítési 
jogkörrel a megyei aljegyző helyettesít. 
 
Az egységes Hivatal az alábbi belső szervezeti tagozódású: 

- Igazgatási és Beruházási Osztály, 
- Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály, 
- Elnöki Kabinet, 
- Belső Ellenőrzési Csoport, 
- Ellátási Csoport. 

 
Az osztályokat – a Közgyűlés elnöke egyetértésével – a főjegyző által kinevezett 
osztályvezetők vezetik. Az Igazgatási és Beruházási Osztályt a megyei aljegyző 
vezeti. 
Az osztályvezető munkáját osztályvezető-helyettesek segítik. 
Az egységes Hivatalon belül, közvetlenül a megyei főjegyzőnek alárendelve működik 
a Belső Ellenőrzési Csoport, valamint az Ellátási Csoport. 
A Hivatal irányítása a Közgyűlés elnökének – akadályoztatása esetén a 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének – feladata. Az elnöki irányítás 
gyakorlása az Ötv., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának rendelkezései alapján történik. 
 
 
4. A munkaszervezet létszáma 
 
A Hivatal engedélyezett létszáma a 2011. évre hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzat vonatkozó előírása szerint összesen 60,25 fő. 
 
A Hivatal a közte és a Tanács között létrejött Megállapodás szerinti feladatokat 2011. 
év során elsősorban az Igazgatási és Beruházási Osztályon dolgozó 1 fő 
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területfejlesztési referens és 1 fő beruházási ügyintéző, valamint a Pénzügyi és 
Intézményfenntartó Osztályon dolgozó 1 fő vagyongazdálkodási ügyintéző által látta 
el, akik munkáját szükség szerint a Hivatal teljes szervezete segíti. 
 
 
5. A munkaszervezet tárgyévi kiadási és bevételi főösszegei 
 
A Hivatal 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 8.622.871 eFt. 
 
 
V. A 2011. évi m űködési támogatás felhasználásának bemutatása 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Tanács részére a 2011. július 8-i hatállyal, 
NFM_SZERZ/726/2011 számmal létrejött Támogatási Szerződés keretében 2011. 
évre 4.400.000,- Ft működési célú támogatást biztosított. 
 
A Támogatási Szerződés 1.2. pontjában a Felek által rögzítettek értelmében a 
támogatási összeg az alábbi megbontásban vehető igénybe, használható fel: 

I. Működési kiadások 4.350.000,- Ft, 
II. Felhalmozási kiadások 0,- Ft, 
III. Pénzeszköz-átadás 50.000,- Ft, 

Összesen: 4.400.000,- Ft. 
 
A Minisztérium a támogatási összeget a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében 
egy összegben, előfinanszírozás keretében folyósította. A támogatási összeg 2011. 
augusztus 18-án érkezett meg a Tanács bankszámlájára. 
 
A működési támogatás terhére a Tanács 2011. évi működéséhez kapcsolódó 
költségek közül az alábbi összefoglaló szerintieket számoljuk el a csatolt pénzügyi 
elszámolási táblázatban foglaltak szerinti részletezésben: 

- Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
szolgáltatási díja (100 %-ban) 3.600.000,- Ft, 

- Balázsné Geier Klára könyvelő 
szolgáltatási díja (100 %-ban) 240.000,- Ft, 

- Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
szolgáltatási díja (43 %-ban) 510.000,- Ft 

- „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 
működési hozzájárulása (100 %) 50.000,- Ft 

Összesen: 4.400.000,- Ft 
 
A Tanács az ezen költségeket felüli működési költségeinek fedezetét a tagi 
hozzájárulásokból, valamint az előző évi pénzmaradványa terhére tudta biztosítani. 
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VI. Kimutatás a kezelt szerző dések számáról 
 
A működési Támogatási Szerződés 4.1. c) pontja alapján a jelen beszámoló részét 
képezik a decentralizált támogatási rendszer keretében a Tanács kezelésében lévő 
támogatási szerződések adatainak éves és előirányzatonkénti bontás szerint 
összeállított kimutatások a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően. 
A kimutatásokat a jelen beszámoló postai továbbításával egyidejűleg, a Támogatási 
Szerződés előírásai értelmében elektronikus formában teljesítjük a Tisztelt Támogató 
részére a megadott mukodesi.tamogatas@nfm.gov.hu címre a 2012. február 28-i 
határidőig. A kimutatások közül a Tanács élő szerződésállományának évenkénti és 
előirányzatonkénti összesítő adatait tartalmazó táblázatot jelen beszámolóhoz 
csatoltan postai úton is továbbítjuk. 
 
 
Tisztelt Támogató! 
 
A működési Támogatási Szerződés 3. és 4. pontjaiban foglaltak alapján a Tanács 
2011. évi tevékenységéről a jelen szakmai beszámolóval, valamint az ahhoz csatolt 
pénzügyi elszámolással adok számot a Tolna Megyei Önkormányzat – mint a Tolna 
Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – Közgyűlésének elnökeként a Tisztelt 
Támogató számára. 
 
Kérem beszámoló szíves elfogadását, valamint a működési Támogatási Szerződés 
részét képező azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazó levél feloldásához 
történő hozzájárulást. 
 
 
Szekszárd, 2012. február 17. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre 
 a Tolna Megyei Önkormányzat 
 Közgy űlésének elnöke 



3. sz. melléklet

A)                              

Számla vagy egyéb 

bizonylat sorszáma

B)                              

Számla vagy egyéb 

bizonylat kelte

C)                                   

Számla vagy egyéb 

bizonylat teljes összege 

(Ft)

D)                                             

A támogatás terhére a 

számla vagy egyéb 

bizonylat összegéből 

elszámolt összeg  (%)

E)                                             

A támogatás terhére a 

számla vagy egyéb 

bizonylat összegéből 

elszámolt összeg  (Ft)

F)                           

Számla vagy 

egyéb bizonylat 

tárgya 

G)                                                         

Számla vagy egyéb bizonylat 

kapcsolódása a Tftv-ben foglalt 

feladatokhoz  (jogszabályi 

hivatkozás megjelölésével)*

5 047 500 86% 4 350 000

0 0% 0

0 0% 0

0 0% 0

5 047 500 86% 4 350 000

0 0% 0

5 047 500 86% 4 350 000

1
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000096 2011.02.03 300 000 100% 300 000

2
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000155 2011.03.03 300 000 100% 300 000

3
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000223 2011.04.04 300 000 100% 300 000

4
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000288 2011.05.02 300 000 100% 300 000

5
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000353 2011.06.02 300 000 100% 300 000

6
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000451 2011.07.04 300 000 100% 300 000

7
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000515 2011.08.03 300 000 100% 300 000

8
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000582 2011.09.05 300 000 100% 300 000

9
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000675 2011.10.03 300 000 100% 300 000

10
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000762 2011.11.02 300 000 100% 300 000

11
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000823 2011.12.02 300 000 100% 300 000

12
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 

Szekszárd
11/000856 2011.12.22 300 000 100% 300 000

13 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010965 2011.02.11 20 000 100% 20 000

14 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010967 2011.03.17 40 000 50% 20 000

15 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010968 2011.04.14 20 000 100% 20 000

16 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010970 2011.05.18 20 000 100% 20 000

17 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010972 2011.06.16 20 000 100% 20 000

18 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010974 2011.07.13 20 000 100% 20 000

19 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010975 2011.08.15 20 000 100% 20 000

20 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010977 2011.09.14 20 000 100% 20 000

21 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010978 2011.10.18 20 000 100% 20 000

22 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010979 2011.10.18 20 000 100% 20 000

23 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010980 2011.11.25 20 000 100% 20 000

24 Balázsné Geier Klára, Szekszárd AC7S-Q010981 2011.12.08 20 000 100% 20 000

I.2.1. készletbeszerzés 

I.2.2. szolgáltatások

Kiadás típus

I. Működési kiadások összesen

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács (Támogatott neve) pénzügyi elszámolása

I.1.2. munkaadókat terhelő járulékok

I.2. Dologi jellegű kiadások összesen:

I.1. Személyi jellegű kiadások

I.1.1. személyi juttatások

Megállapodás 

szerinti 

feladatellátás.

A Tftv. 13. §-ában rögzített 

megyei területfejlesztési tanácsi 

hatáskörök ellátása érdekében 

végzett feladatellátás. (12. § (4) - 

2011. 12. 21-i hatály)

Megbízási 

szerződés 

szerinti 

szolgáltatás.

Számviteli feladatok ellátása. (12. 

§ (2) és 13. § (2) h) - 2011. 12. 21-

i hatály)

1/2



25
Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány, Szekszárd
OQOSA5798202 2011.07.12 987 500 43% 424 105

26
Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány, Szekszárd
OQOSA5798244 2011.12.09 200 000 43% 85 895

0 0% 0

0 0% 0

0 0

0 0% 0

50 000 100% 50 000

27 "M9" Térségi Fejlesztési Tanács T.9-9/2011 2011.02.11 50 000 100% 50 000

Támogatási 

szerződés 

szerinti 

támogatás.

Működési célú pénzügyi 

támogatás.  (15. § (1) - 2011. 12. 

21-i hatály)

5 097 500 86% 4 400 000

(Az aláíró nevét nyomtatott betűvel, és kamarai tagsági számát is kérjük kiírni!)

Könyvvizsgáló aláírása:

………………………………………….……………...………..

Cégszerű aláírás:

………………………………………….……………...………..

(A törvényes képviselő nevét nyomtatott betűvel is kérjük kiírni!)

Könyvvizsgálói nyilatkozat:

A könyvvizsgálat során a/az ……………………………….. (Támogatott neve) pénzügyi elszámolását, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint 

felülvizsgáltam, és ennek alapján megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az elszámolást a szerződésben foglaltakkal összhangban, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Igazolom, hogy a számlaösszesítőben felsorolt számlák és egyéb 

bizonylatok a számlaösszesítőben jelölt tartalommal megegyezően, a Támogatottnál eredeti példányban rendelkezésre állnak. Az eredeti számlákon a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött, jelen támogatási szerződés 

keretében történő elszámolás ténye a szerződésszámmal és az elszámolt összeg megjelölésével együtt feltüntetésre került, továbbá a jelen támogatási szerződés keretében elszámolni kívánt összeg egyéb támogatás terhére nem 

került elszámolásra.  A számlák pénzügyi teljesítése banki és pénztári bizonylatok alapján igazolt. A feltüntetett tételek vonatkozásában a kötelezettségvállalás dokumentuma rendelkezésre áll. A számlák által igazolt gazdasági 

események időpontja a szerződésben rögzített felhasználási időtartamba esik, és kifizetésük jelen összesítő aláírásának napjáig megtörtént. 

Kelt: Szekszárd, 2012. február 17.

II. Felhalmozási kiadások összesen

II.1. intézményi beruházások, felújítások

I.2.4. egyéb folyó kiadások

Mindösszesen:

*: az oszlopban kérjük annak feltüntetését is, hogy az adott összeg, vagy annak egy része reprezentációs célú kiadás-e

III. Pénzeszköz átadás

I.2.3. különféle dologi kiadások

Megbízási 

szerződés 

szerinti 

szolgáltatás.

Tolna Megye Komplex Fejlesztési 

Programjának felülvizsgálata. (13. 

§ (2) a) - 2011. 12. 21-i hatály)
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Év Előirányzat Szerződések száma (db)

TFC 0
TEKI 0
CÉDE
LEKI

ISZVP**
TFC 0
TEKI 0
CÉDE
LEKI

ISZVP**
TFC 0
TEKI 0
CÉDE 12
LEKI

ISZVP**
TFC 2
TEKI 7
CÉDE 18
LEKI

ISZVP**
TFC 3
TEKI 67
CÉDE 57
LEKI

ISZVP**
TFC 5
TEKI 115
CÉDE 69
LEKI

ISZVP**
TFC 6
TEKI 110
CÉDE 80
LEKI

ISZVP**
TFC 0
TEKI 105
CÉDE 97
LEKI

ISZVP**
TFC
TEKI 116
CÉDE 61
LEKI

ISZVP**
TFC
TEKI 110
CÉDE 66
LEKI

ISZVP**

3. sz. melléklet

2002

2003

1996

1997

1998

1999

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács él ő* szerződésállománya                                      
2011. december 31-én

2000

2001

2004

2005

1/2



TFC
TEKI 47
CÉDE 31
LEKI 51

ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI

ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI

ISZVP**
TFC
TEKI
CÉDE
LEKI

ISZVP**

1582

Dátum: 2012. február 17.

Képviseletre jogosult aláírása

2006

2007

** az ISZVP-re vonatkozó adatszolgáltatást csak az érintett megyék esetén kérjük kitölteni

*: az élő szerződésállományba nem kell beleszámolni az Alaptábla fülön szereplő "befejezett 
(pénzügyileg és kötelezettségvállalás szempontjából lezárult), és a Tanács által tárgyévben 
lezárt" státuszú szerződéseket

2009

2008

Összesen:

2/2
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