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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikk (1) bekezdése
szerint minden tagállam nemzeti vidékfejlesztési hálózatot köteles létrehozni, amely
összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (továbbiakban: MNVH) titkársági feladatait a Közös
Agrárpolitikai tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek
kijelöléséről szóló 168/2014. (VII.18.) Kormányrendelet 11.§ szerint az agrár-vidékfejlesztést
felelős miniszter, mint irányító hatóság a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) útján látja el.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV.21.) MvM rendelet rendelkezik,
amelynek 1. §-a szerint az MNVH célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati,
önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet
végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése és tevékenységük
összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a források
hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles körben
történő hozzáférhetővé tétele.
Az Agrárminisztérium az MvM rendelet 8. §-ában foglaltakkal összhangban az MNVH
szolgáltató és információs, kommunikációs, valamint nemzetközi és térségi kapcsolatokhoz
kötődő feladatai tárgyában a Társaság és az Agrárminisztérium között FoGF/50/5/2019.
számon hatályban lévő megbízási keretszerződés alapján VfPHÁT/389/2019. számon egyedi
megbízást adott ki, amelyben a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága rögzíti, hogy a
„Szekszárdi Szüreti Napok” elnevezésű 2019. szeptember 12. napjától 2019. szeptember 15.
napjáig Szekszárdon megrendezésre kerülő eseményt várható látogatottsága, programjai,
helyszíne alkalmassá teszi a Vidékfejlesztési Program népszerűsítésre.
A Társaság és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Vidékfejlesztési
program népszerűsítésére együttműködési megállapodás jött létre, mely szerint az
Önkormányzat a megállapodásban rögzített feladatai igazolt teljesítése esetén mindösszesen
4.724.409,- Ft + ÁFA ellenértékre jogosult.
A szakmai beszámoló elfogadását követően az Önkormányzat 2020. február 5-én megkapta a
számla ellenértékét.
A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató nKft., a közte és az Önkormányzat között fennálló
közművelődési megállapodás alapján önkormányzati támogatásra jogosult.
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Javaslom a T. Közgyűlésnek, az Önkormányzat által a 2020. évi költségvetési rendeletben a
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. részére megállapított keretösszegnek a kibővítését
a jelen támogatási összeggel.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2020. február 20.
Tamási Anna
igazgatóságvezető
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (…) határozata
a Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló támogatás egyéb működési célra
történő átadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. hozzájárul a Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló támogatásnak a
Szekszárdi Közművelődési nKft. részére egyéb működési célra történő átadásához;
2. felhívja a jegyzőt, hogy a támogatás az Önkormányzat 2020. évi Költségvetése II.
mellékletének 505-4-2 során (Egyéb működési célú támogatás államháztartáson
kívülre) beépítése kerüljön.
Határidő:
Felelős:

2020. március 15.
dr. Molnár Kata jegyző
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