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Tisztelt Közgyőlés!

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCVIII. törvényben foglaltak értelmében 2012. évtıl a Tolna Megyei
Területfejlesztési Tanács jogutódja – mint a területileg érintett megyei önkormányzat – a
Tolna Megyei Önkormányzat.

A területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. tv. 14. § (8) bekezdés b)
pontja – mely szerint a megyei területfejlesztési tanács munkájáról és a képviselt
álláspontjáról a megyei jogú város polgármestere a megyei jogú város közgyőlésének
rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles beszámolni – 2012. január 1-tıl hatályon
kívül helyezésre került.
Tekintettel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése által a
2011. december 19-i ülésen jóváhagyott 2012. évi munkatervében szerepel a „Beszámoló a
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról” c. napirendi pont tárgyalása,
mellékelten beterjesztem a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke által
megküldött beszámolót.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Szekszárd, 2012. április 18.
Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a polgármester által
elıterjesztett a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról szóló
beszámolóját elfogadja.

Határidı: 2012. április 27.
Felelıs: Horváth István polgármester

Beszámoló
a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács
2011. évi munkájáról

A területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény (a
továbbiakban: Tftv.) 2011. december 31. napjáig hatályos 14. § (8) bekezdésének b)
pontjában foglalt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez a Tolna Megyei
Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) 2011. évi munkáját a jelen
beszámoló mutatja be.

I. A Tanács feladatai, 2011. évi munkaterve és költségvetése
A Tanács a 2011. december 31. napjáig hatályos Tftv. 13. § (1) és (2) bekezdései
rendelkezéseinek figyelembevételével minden évben munkatervben határozta meg
az éves alapfeladatait.
A Tanács a 2011. évi munkatervét a 2011. április 1-jei ülésén a 4/2011. (IV.1.) sz.
határozatának 2.) pontja keretében fogadta el. A munkaterv a jelen elıterjesztés 1.
sz. mellékletét képezi.
A munkatervben foglaltak alapján megállapítható, hogy a Tanács feladatait az elızı
évekhez hasonlóan, 2011. évben is szinte teljes mértékben a korábban támogatott
pályázatok támogatási szerzıdéseihez kapcsolódó feladatok tették ki, mint például a
kötelezettségek teljesítésének ellenırzése, a támogatási szerzıdések módosítása, a
követelések teljesítésének koordinációja.
A Tanács a feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
érdekében a 2011. április 1-jei ülésén a 11/2011. (IV.1.) sz. határozatával hagyta
jóvá 2011. évi költségvetését, majd azt a 2011. június 23-i ülésén a 20/2010. (VI.23.)
sz. határozatával módosította. A módosított bevételi és kiadási elıirányzat 11.957
eFt. A költségvetés az alábbi bevételi és kiadási sorok mentén épült fel:
Bevételek:
1. Mőködési támogatás
2. Tagdíj, hozzájárulás
3. 2010. évi pénzmaradvány
Összesen:
Kiadások:
1. Készletbeszerzés
2. Szolgáltatási kiadások
3. "M9" TFT. mőködési hozzájárulás
4. Reprezentáció
5. Adók
Összesen:

Eredeti
Módosított
elıirányzat
4.474 eFt
4.400 eFt
1.752 eFt
1.752 eFt
5.805 eFt
5.805 eFt
12.031 eFt
11.957 eFt
Eredeti
Módosított
elıirányzat
500 eFt
500 eFt
10.876 eFt
10.802 eFt
50 eFt
50 eFt
500 eFt
500 eFt
105 eFt
105 eFt
12.031 eFt
11.957 eFt

A Tanács 2011. évi gazdálkodásának fıbb jellemzıi a következık szerint foglalhatók
össze:
A bevételek három részbıl tevıdtek ki: a minisztériumi mőködési támogatásból (4,4
millió Ft), a többcélú kistérségi társulások és a Tolna Megyei Önkormányzat tagi
hozzájárulásaiból (1,7 millió Ft), valamint az elızı évi pénzmaradványból (5,8 millió
Ft). A bevételek a módosított elıirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek.
A kiadásokat jellemzıen, összesen 89,5 %-ban a szolgáltatási kiadások jelentették.
Ezen belül a legnagyobb tételt az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
kiadásai (10,4 millió Ft) tették ki, mely tétel tartalmazza például a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal területfejlesztési feladatellátási díját, a könyvelı díját, illetve a
2010. évrıl áthúzódó szolgáltatási kiadások összegét. A kiadások a módosított
elıirányzathoz képest 100 % alatt, 50,1 %-ban teljesültek, mely leginkább a
takarékos gazdálkodásnak, valamint a mintegy 3 millió Ft nagyságrendben tervezett
és realizálódott tartaléknak tudható be.
A Tanács bankszámláján a záró pénzeszköz állomány 2011. december 31-ével
5.924.448,- Ft volt.

II. A Tanács 2011. évi tevékenységének bemutatása
1.) Támogatási szerzıdésekhez kapcsolódó tevékenységek
A támogatási szerzıdés állomány magában foglalja a Tanács által
-

az 1996-2006 közötti területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú elıirányzat
(TEKI),
az 1998-2006 közötti céljellegő decentralizált elıirányzat (CÉDE),
a 2006. évi leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatása elıirányzat
(LEKI),
valamint az 1996-2003 közötti területfejlesztési célelıirányzat (TFC)

-

terhére korábban megkötött támogatási szerzıdéseket.
A Tanács 1996-2006 évek közötti TEKI, CÉDE, LEKI, illetve TFC terhére létrejött
támogatási szerzıdéseinek száma 1.585 db, melyek közül az élı szerzıdések
száma 2011. január 1-jén 1.287 db volt.
A Tanács által, a korábban támogatott pályázatok támogatási szerzıdéseihez
kapcsolódó tevékenység keretében 2011. évben ellátott feladatok a következık
szerint foglalhatók össze:
A támogatási szerzıdések végrehajtásának, a szerzıdésben vállalt kötelezettségek
teljesítésének a vonatkozó jogszabályok szerinti ellenırzése a Tanács 2011. évi
munkatervében foglaltak mentén az év során is kiemelt feladatként jelent meg, mely
magában foglalja
-

egyrészt a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú elıirányzat (TEKI) és a
céljellegő decentralizált támogatás (CÉDE) terhére korábban támogatott,

pénzügyi-számviteli és mőszaki szempontból egyaránt befejezett beruházások
utó-, valamint a fenntartási idıszakra vállalt és lejárt 10 éves
szolgáltatásnyújtási kötelezettségek záró ellenırzését,
-

másrészt pedig a területfejlesztési célelıirányzat (a továbbiakban: TFC) terhére
korábban támogatott beruházásokban vállalt 5 éves foglalkoztatási vagy 10
éves szolgáltatásnyújtási kötelezettségek idıközi, illetve záró ellenırzését.

2011. évben a TEKI és CÉDE ellenırzések a II. félévre ütemezıdtek. Az ellenırzési
ütemterve a Tanács elnöke 2011. augusztus 28-án hagyta jóvá.
A 2011. szeptember 6. és 2011. november 30. közötti idıszak alatt összesen 43 db –
14 db TEKI és 29 db CÉDE – pályázat kontrolljára került sor 22 önkormányzatot
érintıen.
Ezen ellenırzések 41 beruházás esetében a 10 éves szolgáltatásnyújtási
kötelezettség lejártát követı zárásra, 2 esetében pedig a beruházás befejezését
követı utóellenırzésre irányultak.
Az ellenırzések során a következı megállapítások tehetık:
- az önkormányzatok által bemutatott pénzügyi-számviteli dokumentációk
összességében megfeleltek a hatályos jogszabályi elıírásoknak,
- az elkészült beruházások pedig mőszaki szempontból megfelelıen valósultak
meg, illetıleg biztosították a szolgáltatásnyújtási kötelezettség teljesülését.
Az idıszak során a korábbi évekhez képest hiánypótlásra nem került sor.
A TFC ellenırzések – azaz a foglalkoztatási és a szolgáltatásnyújtási kötelezettségre
irányuló idıközi, illetve záró ellenırzések – két módszer szerint történtek:
- 2011. február 16-án, március 2-án, november 9-én és november 16-án 10 db
támogatási szerzıdés helyszíni ellenırzése – 8 db záró- és 2 db idıközi –
történt meg;
- 2011. szeptember 16-ával és 2011. szeptember 27-ével pedig 8 db támogatási
szerzıdés 10 éves szolgáltatásnyújtási kötelezettségének idıközi ellenırzésére
került sor iratbekéréses monitoring keretében.
Az ellenırzések az ütemezéssel összhangban zajlottak. A támogatottak által
bemutatott dokumentációk összességében megfelelıek voltak.
A korábban támogatott pályázatok támogatási szerzıdéseihez kapcsolódó egyéb
tevékenység bemutatása:
-

Az év során 1 db támogatási szerzıdés módosítási kérelem érkezett a
Tanácshoz, mely a támogatással érintett intézmény irányító jogainak átadására
irányult. A Tanács az irányítói jog átadásához elızetes hozzájárulását adta. A
döntés 3 db – 1 db CÉDE és 2 db TEKI – támogatási szerzıdést érintett.

-

A lefolytatott ellenırzések kapcsán, valamint egyéb eljárás keretében 2011.
évben szerzıdésszegés megállapítására nem került sor.

-

A tárgyévben 1 db TFC támogatási szerzıdés esetben érkezett visszafizetési
kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési kérelem, melynek Tanács általi

jóváhagyása megtörtént. A Támogatott a részletfizetési megállapodás létrejöttét
követıen rendre megkezdte a tartozása törlesztését.
-

Visszafizetési kötelezettség lezárására 3 TFC támogatási szerzıdés esetében
került sor, miután a Támogatottak a szerzıdés szerinti részletfizetési
kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek.

-

Az igénybe vett támogatás teljes összegének visszavonására 1 db CÉDE
támogatási szerzıdés tekintetében került sor, miután a Támogatott elızetes
hozzájárulási kérelmet nyújtott be a Tanácshoz a támogatásból felújított ingatlan
értékesítésére vonatkozóan. A Tanács a kérelmet jóváhagyta. A Támogatott a
visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerzıdésben, valamint a
vonatkozó jogszabályi elıírásokban foglaltaknak megfelelıen tett eleget.

-

1 db TEKI támogatási szerzıdés esetében került sor hozzájáruló döntés
meghozatalára, miután a Támogatott elızetesen kérelmezte a Tanácstól, hogy
járuljon hozzá a támogatással érintett ingatlan továbbfejlesztéséhez.

A Tanács az év során összesen 50 db - 12 db TEKI, 28 db CÉDE és 10 db TFC –
támogatási szerzıdés végleges lezárásáról döntött az alábbi bontásban:
Év
1998.
1999.
2000.
2002.
Összesen:

TEKI
--11
1
--12

CÉDE
18
9
1
--28

TFC
1
--8
1
10

Összesen:
19
20
10
1
50

2.) Mőködéshez kapcsolódó tevékenységek
A Tanács mőködéshez kapcsolódó tevékenységei kiemelten a Tanács üléseire, az
üléseken hozott határozatokra, a költségvetés módosítására, a Tanács mőködésével
kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint az iratkezelés ellenırzésére terjedtek ki.
A Tanács 2011. év során 3 alkalommal tartott ülést. Az ülések keretében tárgyalt
napirendi pontokat az elıterjesztés 2. sz. melléklete mutatja be.
A Tanács üléseinek elıterjesztéseit elızetesen megtárgyalta és véleményezte a
Tanács mellett mőködı Tolna Megyei Egyeztetı (Civil) Fórum és a Tolna Megyei
Kistérségi Fórum.
Az ülések keretében a Tanács összesen 28 db határozatot hozott. A határozatok
jegyzékét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
A határozatok tartalmukat tekintve a következık szerint oszlanak meg:
-

mőködés (pl. költségvetés, munkaterv, munkaszervezet)
beszámolók (pl. határozatok teljesülésérıl, ellenırzésekrıl,
tevékenységrıl, mőködési támogatásról)
pályázatok (TEKI, CÉDE, HÖF, TFC)
programozás, rendezési terv (Bezerédj Program felülvizsgálata,
Tolna Megye Területrendezési Terve módosítása)
egyéb („M9” Térségi Fejlesztési Tanács)

5 db,
6 db,
13 db,
3 db,
1 db.

3.) Tervezéshez és fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek
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.”
elnevezéső
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 követelményeirıl, 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 – gondoskodott a véleményezési eljárás lefolytatásáról.
A Tanács az eljárás eredményeként létrejött végleges dokumentációt a 2011.
december 1-jei ülésén a 28/2011. (XII.1.) sz. határozatával hagyta jóvá. A
dokumentum a www.tolnamegye.hu/index.php?mid=25 honlapon érhetı el.
A közelmúltban megváltozott jogszabályi környezet, valamint hazai térátalakító
folyamatok egy új stratégiai program elkészítését teszik indokolttá, melynek
kidolgozása várhatóan 2012 nyarán kezdıdik meg.
A felülvizsgálati dokumentum a megyei területfejlesztés átmenetinek tekinthetı
idıszaka meghatározó elemeinek, eredményeinek, hatásainak rögzítése által
felhasználási alapként tud szolgálni a 2014-20-as fejlesztési idıszak megyei szintő
tervezési, programozási dokumentumainak elkészítése során.
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 M6os autópálya gazdaságélénkítı hatása Tolna megyében” elnevezéső programhoz.
A program célja az M6-os autópálya gazdaságfejlesztési lehetıségeinek maximális
kihasználása mind a nyomvonal mentén érintett települések, mind Tolna megye
társadalmi-gazdasági fejlıdése érdekében.
A program elsı mérföldköveként a Paksi Atomerımő Zrt. támogatásával elkészült a
Tolna Megyei Befektetési Kalauz kiadvány és honlap.
A holnap elérhetısége: www.investintolna.hu .
A kiadvány és a honlap nyilvánosság számára történı ünnepélyes bemutatására a
2011. március 18-ára összehívott konferencia keretében került sor.
A program célja – mintegy második mérföldkı – a kiadvány és a honlap befektetıi
célcsoport felé történı eljuttatása irányvonalak meghatározásával, információs
csatornák kijelölésével, valamint a program mőködtetését szolgáló kapcsolattartás –
partnerkeresı 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 2011. évben nem került sor, miután a promotálási
tevékenység ellátására egyrészt a kiadványt és a honlapot elkészítı külsı

szervezettıl az anyagi lehetıségeket meghaladó összegő árajánlat érkezett,
másrészt a Tanács a személyi feltételeket más módon biztosítani nem tudta.
A jelentıs együttmőködéssel megvalósuló kiadvány és honlap minél magasabb
szintő hasznosítása, és az azok iránti igényt, mint hiányterületet lefedı
kezdeményezés továbbvitele várhatóan feladatként jelenik meg az idei évben.
A Tanács a 2009. október 21-i ülésén hozott 38/2009. (X.21.) sz. határozata
értelmében alapító tagja a 2010. április 8-án megalakult „M9” Térségi Fejlesztési
Tanácsnak (a továbbiakban: Térségi Fejlesztési Tanács).
A Térségi Fejlesztési Tanács célja az M9-es gyorsforgalmi út elıkészítésének és
megvalósításának meggyorsítása, az érintett regionális megyei és kistérségi
fejlesztési tanácsok célkitőzéseivel összhangban, a régión belüli és a régiók közötti
közlekedési kapcsolatok javítása. Ennek érdekében feltárja és összehangolja a
tervezett M9-es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lévı települések társadalmigazdasági célkitőzéseit, elısegíti az M9-es gyorsforgalmi út nemzetközi
gyorsforgalmi úthálózathoz való kapcsolódási lehetıségeit.
Mőködési területe a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Déldunántúli Regionális Fejlesztési Tanács területén a tervezett M9-es gyorsforgalmi út
gazdasági társadalmi és települési vonzáskörzete, Baranya, Gyır-Moson-Sopron,
Somogy, Tolna, Vas és Zala megyék közigazgatási területe.
A Tanács a Térségi Fejlesztési Tanács mőködéséhez 2011. évben is 50.000,- Ft-tal
pénzügyi támogatással járult hozzá.
A Térségi Fejlesztési Tanács évenként elfogadott munkatervben meghatározott
mőködési és feladatrend szerint tevékenykedik célja elérése érdekében. 2011. év
során 01. 27-én, 06. 23-án és 12. 01-jén tartott ülést. Az ülések dokumentumai igény
szerint megtekinthetık. Továbbá a Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységérıl
információk a http://m9autopalya.hu/ honlapon érhetık el.
A Tanács a területfejlesztési törvény 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.
A végleges tervdokumentációt a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyőlése a
legutóbbi, 2012. február 17-i ülésén a 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletével,
valamint a 2/2012. (II. 17.) kgy. határozatával hagyta jóvá. A dokumentáció egységes
szerkezetben
megtekinthetı
a
http://www.tolnamegye.hu/index.php?mid=19
weboldalon.

III. Jogutódlásból adódó átadás-átvételi feladatok
Mint ismeretes az önkormányzati, valamint a területfejlesztési törvény módosításával
a megyei területfejlesztési feladatok ellátása a megyei önkormányzatok hatáskörébe
került 2012. január 1-jétıl, mely a megyei területfejlesztési tanácsok megszőnését
vonta maga után.
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggı egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított Tftv. 28. §-ában

foglaltak értelmében a Tanács jogutódja – mint a területileg érintett megyei
önkormányzat – a Tolna Megyei Önkormányzat.
A jogutódlásból adódóan elsıdleges feladatként jelentkezett az átadás-átvételi
feladatok végrehajtása. E feladatokat a Tanács és a Tolna Megyei Önkormányzat a
külön formai követelményeket meghatározó rendelkezések hiányában – a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai koordinációért felelıs államtitkára által
javasoltak értelmében – az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb
szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI. 8.) KIM rendeletben
foglaltakra figyelemmel került végrehajtásra. Az Átadás-Átvételi Megállapodás a
következıkrıl rendelkezik:
- üzletrész;
- tulajdonban lévı munkaszervezet;
- foglalkoztatott alkalmazottak munkajogi kérdései;
- hatályos, esetleg több évre megkötött vállalkozási szerzıdések,
megállapodások, kötelezettségvállalások;
- hazai
decentralizált
források
terhére
megkötött
támogatási
szerzıdésállománya;
- iratanyagok;
- pénzügyi-számviteli dokumentumok, bizonylatok;
- vagyon.
Mindezek alapján a Tolna Megyei Önkormányzat kezelésébe került a Tanács által
korábban a hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási
szerzıdésállomány, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat a Tanács 2011.
december 31-i állapot szerinti vagyonának – nagy-, illetve kisértékő tárgyi eszközök
(1 db személygépkocsi, számítástechnikai eszközök, irodabútorok, egyéb
berendezési tárgyak), illetve pénzeszköz állomány – tulajdonosa lett.

Tisztelt Közgyőlés!
A Tisztelt Közgyőlésnek a jelen beszámolóval kívánom összefoglalni és bemutatni a
Tanács 2011. évi munkáját.
Ezúton is megköszönöm Önkormányzatuk Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács
munkájában nyújtott sokéves munkáját, együttmőködését!

Szekszárd, 2012. április 19.

dr. Puskás Imre
a Közgyőlés elnöke

