Beszámoló
a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács
2010. évi munkájáról
I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése

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. a szerzıdések végrehajtásának, a szerzıdésekben vállalt kötelezettségek
teljesítésének ellenırzése a felhasználási rendeletekben foglaltak szerint,
b. a szerzıdések módosításában való részvétel, szerzıdésmódosítás,
c. a szerzıdésekhez kapcsolódó fedezeti biztosíték módosítási kérelem
(szakmai javaslattal alátámasztva) jóváhagyás céljából történı
felterjesztése az illetékes Minisztériumnak,
d. a szerzıdés módosítása, a szerzıdésekben foglaltak megszegése, azaz
szerzıdésszegés, valamint követeléskezelés esetén a Magyar
Államkincstár Regionális Igazgatósága intézkedési javaslatának
elıterjesztése a Tanács ülésére,
e. a szerzıdések módosításával, szerzıdésszegéssel, támogatottakkal
szemben fennálló követelésekkel kapcsolatban döntés, szankciók és
egyéb jogkövetkezmények érvényesítése, melynek során a Tanács
együttmőködik a Magyar Államkincstárral,
f. a szerzıdésekhez kapcsolódó részletfizetési kérelem jóváhagyás céljából
történı felterjesztése az illetékes Minisztériumnak,
g. a szerzıdésekben szerepeltetett támogatásból megvalósuló beruházások,
fejlesztések hatásait értékelı jelentések, a folyamatban lévık nyomon
követését
a
pénzügyi
ellenırzését
tartalmazó
elemzések,
elıirányzatonkénti bontásban való készítése,
h. korábban támogatott vis maior kérelmek elszámoltatásának lezárása,
valamint a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenırzése a
felhasználási rendeletekben foglaltak szerint,
i. együttmőködés a feladatok végrehajtásában részt vevı szervezetekkel,
j. 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
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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 fenti feladatok figyelembevételével elkészített 2010. évi munkatervét a Tanács a
2010. január 25-i ülésén a 4/2010. (I.25.) sz. határozattal fogadta el.
A munkaterv mentén a Tanács a január 25-i ülés mellett további négy –
negyedévenként egy – ülés megtartását irányozta elı.
A feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a Tanács
szintén a 2010. január 25-i ülésén a 4/2010. (I.25.) sz. határozatával hagyta jóvá
2010. évi költségvetését, majd az év során kétszer – a 25/2010. (VII.15.), valamint a
37/2010. (XII.9.) sz. határozataival – a módosította, melyeket követıen a
költségvetés bevételi és kiadási elıirányzata 21.925 eFt-ra módosult.
A költségvetés az alábbi bevételi és kiadási sorok mentén épül fel:
Bevételek:
1. Mőködési támogatás
2. Tagdíj, hozzájárulás
3. 2009. évi pénzmaradvány
4. M6-os gazdaságélénkítı hatása program
Összesen:

Eredeti
elıirányzat

Módosított

6.020 eFt
5.307 eFt
5.940 eFt
--17.267 eFt

5.678 eFt
5.307 eFt
5.940 eFt
5.000 eFt
21.925 eFt

550 eFt
16.443 eFt
50 eFt
100 eFt
124 eFt
--17.267 eFt

550 eFt
16.051 eFt
50 eFt
100 eFt
124 eFt
5.050 eFt
21.925 eFt

Kiadások:
1. Készletbeszerzés
2. Szolgáltatási kiadások
3. "M9" TFT. mőködési hozzájárulás
4. Reprezentáció
5. Adók
6. M6-os gazdaságélénkítı hatása program
Összesen:

A Tanács a 23/2009. (VI.24.) sz. határozatával csatlakozott az M6-os autópálya
gazdaságélénkítı hatása Tolna megyében elnevezéső programhoz.
A program résztvevıi elsı mérföldkıként befektetési kalauz kiadvány és honlap
elkészítését tőzték ki célul, melyhez a szükséges anyagi forrást – 5.000 eFt-ot – a
Paksi Atomerımő Zrt. Adományozási szerzıdés keretében biztosította.
Az adományozott összeg kizárólag a kiadvány és a honlap elkészítésére szolgál. A
honlap domainnév regisztrációjához kapcsolódó költségek fedezeteként a Tanács
50 eFt-ot biztosított a 2010. évi költségvetésének Tartalék sora terhére.
A Tanács kiadásainak jelentıs részét a mőködésével összefüggı szolgáltatási
kiadások teszik ki, mely sor magában foglalja a munkaszervezeti feladatok
ellátásának díja, valamint a számviteli-pénzügyi tevékenység ellátásának összege
mellett pl. a Bezerédj Program aktualizálásának költségét is.
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II. A Tanács 2010. évi tevékenységének bemutatása

1.) 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
szolgáltatás-nyújtási 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 3án 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.
Az idıszak során a korábbi évekhez képest jelentıs számú hiánypótlásra került sor.
Több esetben az ellenırzés során vizsgált dokumentumok hiányosak voltak, ezért
azok hiánypótoltatására volt szükség. A hiányosságok túlnyomó részt a 10 éves
szolgáltatás-nyújtási kötelezettségek vizsgálata során jelentkeztek.
A TFC ellenırzések – azaz a foglalkoztatási és a szolgáltatás-nyújtási
kötelezettségre irányuló idıközi, illetve záró ellenırzések – idıszaka 2010. május 25tıl 2010. november 30-ig terjedt, mely alatt összesen 17 db pályázat kontrolljára
került sor záró ellenırzés keretében.
A 17 db pályázat a beruházási célt tekintve az alábbiak szerint csoportosítható:
- szolgáltatásnyújtási kötelezettség
9 db;
- foglalkoztatási kötelezettség
8 db.
Az ellenırzések az ütemezésnek megfelelıen zajlottak. A támogatottak által
bemutatott dokumentációk összességében megfelelıek voltak.
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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.

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 terjednek
ki.
A Tanács 2010. év során összesen 4 alkalommal tartott ülést. Az ülések keretében
tárgyalt napirendi pontokat az elıterjesztés 1. 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.
A Tanács 2010. évi négy ülésének keretében összesen 37 db határozatot hozott az
következık szerinti megoszlásban:
-

január 25-i ülésen 7 darab – 1/2010. (I.25.) – 7/2010. (I.25.),
március 11-i ülésen 8 darab – 8/2010. (III.11.) – 15/2010. (III.11.),
július 15-i ülésen 11 darab – 16/2010. (VII.15.) – 26/2010. (VII.15.),
december 9-i ülésen 11 darab – 27/2010. (XII.9.) – 37/2010. (XII.9.).

A határozatok tárgyukat, tartalmukat tekintve az alábbiak szerint csoportosíthatók:
Csoportosítás
Szakmai mőködéssel (pl. Szervezeti és Mőködési Szabályzat, munkaterv és
teljesülése, tisztségviselı választása, Iratkezelési Szabályzat) kapcsolatos
határozatok száma:
Pénzügyi mőködéssel (pl. költségvetés, költségvetési beszámoló, feladatellátás)
kapcsolatos határozatok száma:
Beszámolókkal
(pl.
elızı
évi
tevékenységrıl,
mőködési
támogatás
felhasználásáról, határozatok végrehajtásáról, ellenırzések tapasztalatairól)
kapcsolatos határozatok száma:
Támogatási szerzıdések lezárásával kapcsolatos határozatok száma:
Támogatási szerzıdésekkel (pl. hozzájárulások megadása, támogatás
visszavonásáról hozott döntés fenntartása) kapcsolatos határozatok száma
pályázati forrásonként:
Programozási feladatokkal (Bezerédj Program aktualizálása), gazdaságélénkítéssel
(M6 és M9 autópályák) kapcsolatos határozatok:

Darabszám

4
6
9
7
9
2

3.) 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.
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A felülvizsgálat munkaanyagát az Alapítvány 2009. október 9-én átadta, mellyel
kapcsolatos észrevételek megtételére a Tanács a 32/2009. (X.21.) sz. határozatával
elnökét hatalmazta fel. A Tanács elnökének észrevételeit, valamint a kistérségek
feltérképezését követıen újabb munkaanyagot adott át az Alapítvány.
A dokumentumot a Tanács újratárgyalta. A kistérségi képviselık kezdeményezésére
a Tanács a 24/2010. (VII.15.) sz. határozata keretében egyetértett azzal a javaslattal,
hogy az 5 kistérség, a Tanács munkaszervezete, valamint a Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány képviselıinek részvételével kerüljön sor mőhelymunkára, melyen
kialakításra, összegyőjtésre, majd beépítésre kerülhetnek mindazon kistérségi és
megyei szintő elemek, melyekkel a Program az elvárásoknak megfelelıen tudja
betölteni jelenlegi és jövıbeni szerepét egyaránt.
A mőhelymunka (2010. szeptember 2.) résztvevıi a kistérségi adottságok, illetve
fejlesztési elképzelések megfelelı megjelenése érdekében a résztvevık
egyetértettek abban, hogy a többcélú kistérségi társulások állítsanak össze kistérségi
összefoglalót (maximum 16 oldal), mely a kistérség általános bemutatása, a
fejlesztési irányok és projektek bemutatása 2006-tól, jövıbeni fejlesztési irányok,
valamint a stratégiai és operatív elképzelések mentén épül fel.
A kistérségi összefoglalók elkészítésének és megküldésének elhúzódása miatt a
végleges, társadalmasításra alkalmas felülvizsgálati dokumentum várhatóan 2011.
április végére készül el.
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 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 program jelenlegi szakaszában a kiadvány és a honlap befektetıi célcsoport felé
történı eljuttatásával kapcsolatos irányvonalak meghatározása, információs
csatornák kijelölése, valamint a program mőködtetését szolgáló kapcsolattartás –
partnerkeresı szolgáltatás – módjának meghatározása történik.
A kiadvány és a honlap nyilvánosság számára történı ünnepélyes bemutatására a
2011. március 18-ára összehívott konferencia keretében kerül sor.

Szekszárd, 2011. március 17.

dr. Puskás Imre
a Tanács elnöke
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