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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2014-2020 időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának (továbbiakban TOP 6. prioritás) végrehajtása
során az 1301/2013/EU rendelet 7. cikke alapján a végrehajtásához kapcsolódóan feladatokat rendel
a megyei jogú városokhoz, amely feladatokat a megyei jogú városok (továbbiakban MJV) a
1303/2013/EU rendelet 123. cikk (6) értelmében az Irányító Hatóság (továbbiakban IH) utasítása
alapján végzik.
A TOP 6. prioritásának végrehajtása során az értékelési feladatok kerülnek megosztásra az IH és az
MJV között. Az előterjesztés mellékletét képező megállapodás ezen feladatmegosztásból adódó
feladatokat, kötelezettségeket rögzíti az alábbi összefoglaló alapján.
1. Az MJV feladatait az uniós és hazai jogszabályokban meghatározottak szerint látja el.
2. A megállapodás elsődleges célja az értékelési feladatok önkormányzati szervezeten belüli
funkcionális elkülönítése. Az önkormányzat kötelezettsége, hogy szervezeti felépítése
kialakításával, ellenőrzési nyomvonalával és belső eljárásrendjei révén biztosítsa a TOP 6.
prioritás végrehajtása során az értékelési feladatok és a projektfejlesztés,
projektmenedzsment feladatok elkülönítését és a szervezeti egységek számára biztosítsa a
szükséges hatásköröket.
3. Közreműködés a TOP éves-, záró végrehajtási jelentéseinek, a TOP előrehaladási
jelentéseinek összeállításához szükséges információ szolgáltatásban az Integrált Területi
Program vonatkozásában, valamint közreműködik a TOP kötelező értékelési
tevékenységében.
4. Részt vesz az európai uniós források felhasználásárét felelős miniszter által szervezett csalás
és korrupció elleni képzéseken.
5. A TOP 6. prioritás végrehajtása érdekében az elfogadott Integrált Területi Program
megvalósítása kapcsán alapvetően kétféle végrehajtási jogköre keletkezik: egy program
végrehajtási (projekt előkészítés, program menedzsment) és egy projekt kiválasztási
(értékelési- művelet kiválasztási) feladatkör.
A szerződés ZÁRADÉKA:
Önkormányzat jelen Megállapodást az aláírását követő első Közgyűlésén megtárgyalja. Jelen
Megállapodás annak a Közgyűlés általi jóváhagyásával, a jóváhagyás napján lép hatályba.
A megállapodás aláírásra került meghatározott határidőre (2015. augusztus 14.) a fenti záradék
kiegészítéssel, ezért a megállapodás utólagos jóváhagyását kérjük.
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A szerződés értelmében a MJV számára kötelező feladat a szervezeti és működési rendjének
megállapodás alapján történő átalakítsa. Az előírt kapacitásterv, az értékelés-műveletek kiválasztása
szervezeti egységgel támasztott szakmai kompetenciák alapján egyeztetések szükségesek. Az
önkormányzat 2015. évi szeptember havi rendes közgyűlésére kerül előkészítésre a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának fenti elvárásoknak megfelelő módosítására
kidolgozott javaslat.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.
Szekszárd, 2015. augusztus 12.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a
Nemzetgazdasági Minisztérium és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a
2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható
városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatról szóló Megállapodást.
2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzat megállapodásban előírt kötelezettségek alapján történő módosításának
előkészítésére.

Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 24.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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