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Tisztelt Közgyőlés!

A területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. tv. 14. § (8) bekezdés b)
pontja 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.
A jogszabály által elıírt beszámolási kötelezettségemnek eleget téve - a Tolna Megyei
Területfejlesztési Tanács Munkaszervezete által összeállított beszámoló alapján - az
alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács
2010. évi munkájáról:
A Tanács feladatai:
A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl
szóló 2004. évi LXXV. törvénnyel módosított 1996. évi XXI. törvény 13. § (1) és (2)
bekezdése határozza meg.
Ezen elıírások figyelembevételével a Tanács feladatai az alábbi témakörök köré
csoportosíthatók:
– a Tanács általános mőködésének biztosítása,
– a korábbi években a TEKI, CÉDE, HÖF, LEKI, illetve TFC terhére megítélt
támogatások igénybevétele céljából megkötött támogatási szerzıdések (a
továbbiakban: szerzıdések) kezelése:
– a szerzıdések végrehajtásának, a szerzıdésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének
ellenırzése a felhasználási rendeletekben foglaltak szerint,
– a szerzıdések módosításában való részvétel, szerzıdésmódosítás,
– a szerzıdésekhez kapcsolódó fedezeti biztosíték módosítási kérelem (szakmai
javaslattal alátámasztva) jóváhagyás céljából történı felterjesztése az illetékes
Minisztériumnak,

–

–

–
–

–

–
–
–

–

a szerzıdés módosítása, a szerzıdésekben foglaltak megszegése, azaz
szerzıdésszegés, valamint követeléskezelés esetén a Magyar Államkincstár Regionális
Igazgatósága intézkedési javaslatának elıterjesztése a Tanács ülésére,
a szerzıdések módosításával, szerzıdésszegéssel, támogatottakkal szemben fennálló
követelésekkel kapcsolatban döntés, szankciók és egyéb jogkövetkezmények
érvényesítése, melynek során a Tanács együttmőködik a Magyar Államkincstárral,
a szerzıdésekhez kapcsolódó részletfizetési kérelem jóváhagyás céljából történı
felterjesztése az illetékes Minisztériumnak,
a szerzıdésekben szerepeltetett támogatásból megvalósuló beruházások, fejlesztések
hatásait értékelı jelentések, a folyamatban lévık nyomon követését a pénzügyi
ellenırzését tartalmazó elemzések, elıirányzatonkénti bontásban való készítése,
korábban támogatott vis maior kérelmek elszámoltatásának lezárása, valamint a vállalt
kötelezettségek teljesítésének ellenırzése a felhasználási rendeletekben foglaltak
szerint,
együttmőködés a feladatok végrehajtásában részt vevı szervezetekkel,
az 1996. évi XXI. törvényben és egyéb jogszabályokban a Tanács részére elıírt egyéb
feladatok ellátása.
a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program megvalósítása:
projekttervek gondozása, projekttervek Tanács elé terjesztése, szerzıdés-kötés,
finanszírozás, elszámoltatás, ellenırzés, decentralizált társforrásra tervezett
projekttervek benyújtásának és támogatásának figyelemmel kísérése, a program 2008.
évi ütemének a korábban elfogadott szociális felzárkóztatási terv szerint történı
megvalósításának ellenırzése, a program zárása;
a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja aktualizálása:
az aktualizált Program elkészítésének biztosítása, társadalmasítása, az elkészült
aktualizált Program Tanács elé terjesztése elfogadásra, a Tanács folyamatos
tájékoztatása.

A Tanács 2010. évi tevékenységének bemutatása:

Pályázat-menedzseléshez kapcsolódó tevékenységek:

A Tanács pályázat-menedzseléshez kapcsolódó tevékenysége az 1996-2006. években a TEKI,
CÉDE, HÖF, LEKI, illetve TFC terhére megkötött támogatási szerzıdésekhez kapcsolódó
feladatokat teszi ki az alábbiak feladatkörök szerint:
– esetleges szerzıdésmódosítások elıkészítése, elkészítése;
– pénzügyi szempontból folyamatban lévı fejlesztések részelszámoltatása, valamint a
befejezett fejlesztések végelszámoltatása;
– pénzügyi és mőszaki szempontból befejezett fejlesztések helyszíni záró ellenırzése,
valamint a szolgáltatás-nyújtási vagy foglalkoztatási kötelezettséggel járó fejlesztések
idıközi, illetve 10 éves záró ellenırzése;
A Tanács 2010. évi munkatervében kiemelt feladatként jelenik meg a pénzügyi és mőszaki
szempontból befejezett fejlesztések helyszíni záró ellenırzése, valamint a szolgáltatásnyújtási vagy foglalkoztatási kötelezettséggel járó fejlesztések idıközi, illetve 10 éves záró
ellenırzése.

Az ellenırzés – a korábbi évek gyakorlatával azonosan – 2010-ben is két féléves idıszak
keretében történik.
A I. féléves TEKI és CÉDE ellenırzések ütemtervét a Tanács elnöke 2010. május 3-án hagyta
jóvá, mely a 2010. május 19. és 2010. június 30. közötti idıszakra összesen 38 db – 27 db
TEKI és 11 db CÉDE – pályázat kontrollját tőzte ki 18 önkormányzatot érintıen.
Ezen ellenırzések 13 pályázat esetében a beruházás befejezését, 25 beruházás esetében pedig
a 10 éves szolgáltatás-nyújtási kötelezettség lejártát követı zárásra irányultak.
Az ütemtervben foglaltak 100%-ban teljesültek.
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.
A II. féléves ellenırzések vonatkozásában a Tanács elnöke 2010. augusztus 30-án hagyta jóvá
a TEKI és CÉDE ellenırzések ütemtervét, melynek keretében 30 önkormányzat összesen 52
db támogatási szerzıdését érintıen.
Tervezéshez és fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek:

A Tanács a 2007. október 17-i ülésén a 31/2007. (X.17.) sz. határozatának keretében döntött a
Bezerédj Program aktualizálásáról.
A Tanács a benyújtott ajánlatok közül a 9/2009. (II.9.) sz. határozata keretében – a Bíráló
Bizottság javaslata alapján – a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a
továbbiakban: Alapítvány) ajánlatát választotta ki nyertes ajánlatként. A feladat elvégzésére
irányuló megbízási szerzıdés 2009. június 18-án jött létre.
A Tanács a 2009. október 21-i ülésén a 38/2009. (X.21.) sz. határozatával egyetértett az „M9”
Térségi Fejlesztési Tanács alapításának szándékával, valamint kinyilvánította, hogy a
Fejlesztési Tanácsban alapító tagként részt kíván venni.
Ennek alapján a Tanács részt vett az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájában,
melynek mőködési kiadásaihoz 50 eFt-tal járult hozzá.
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
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 társadalmigazdasági fejlıdése érdekében.
A program elsı mérföldköveként a Paksi Atomerımő Zrt. támogatásával elkészült a Tolna
Megyei Befektetési Kalauz kiadvány és honlap.
A kiadvány és a honlap nyilvánosság számára történı ünnepélyes bemutatására a 2011.
március 18-ára összehívott konferencia keretében kerül sor.

A továbbiakban mellékelten beterjesztem a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi
munkájáról szóló részletes beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Szekszárd, 2011. március 23.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a területfejlesztésrıl és a
területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. tv. 14. § (8) bekezdés b) pontja alapján a polgármester
által elıterjesztett a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról szóló
beszámolóját elfogadja.

Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Horváth István polgármester

