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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Egyszerő szótöbbség

Tisztelt Közgyőlés!

A területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. tv. 17. § (14) bekezdés b)
pontja szerint a regionális fejlesztési tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról a megyei
jogú városok polgármesterei a megyei jogú város közgyőlésének rendszeresen, de évente
legalább egyszer kötelesek beszámolni.
A jogszabály által elıírt beszámolási kötelezettségemnek eleget téve – a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség által összeállított beszámoló alapján - az alábbiakban
tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2010.
évi munkájáról:

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács:
A Tanács a régió 19 fıs irányító testülete, melynek összetétele az országgyőlési és
helyhatósági választásoktól függ. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájában
szavazati jogú tagként, továbbá tanácskozási jogú állandó és eseti meghívottként részt vevı
szereplık aktív részesei a régiót érintı területfejlesztési kérdések megoldásának. A
Tanácsüléseket megelızı Bizottsági munkában már részt vesznek az érintett szakmai
szervezetek és a Tanács elé kerülı elıterjesztések a velük kialakított konszenzusokra épülnek.
A Tanács ülései nyilvánosak. A Tanács célja, hogy a regionális fejlesztési terveken alapuló
hazai és uniós források elosztását segítı döntéseivel elısegítse a Dél-dunántúli régió
fejlıdését, versenyképességének növelését, kapcsolatai révén hazai és nemzetközi
együttmőködéseket kezdeményez.

A Tanács további feladatai közé tartozik még:
döntés a hazai decentralizált alapokról (ez 2004 óta összességében meghaladja a 3300
db pályázatot)
felügyeli a programok megvalósulását
megállapodást köt külföldi régiókkal, részt vesz nemzetközi együttmőködéseken
(fıbb partnerek: Centru régió, Románia; Rhone Alpes régió, Franciaország; Zhejiang
tartomány, Kína)
dönt mindazon kérdésekrıl, amelyet a Tanács a napirendjére tőz vagy jogszabály elıír.
A regionális fejlesztési tanács adatai:
A tanács tagjainak felsorolása:

Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke
Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium területfejlesztési
miniszteri képviselıje
Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságpolitikáért felelıs
képviselıje
Vidékfejlesztési Miniszter agrár- és vidékfejlesztési
képviselıje
Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelıs
képviselıje
Nemzeti Erıforrásfejlesztési Minisztérium egészségügyért
felelıs képviselıje
Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatásügyért felelıs
képviselıje
Vidékfejlesztési Miniszter környezetvédelemért felelıs
képviselıje
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium MEH képviselı
Nemzeti Erıforrásfejlesztési Minisztérium oktatásért felelıs
képviselıje
Az érintett többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi
fejlesztési tanácsok Baranya megyei képviselıje
Az érintett többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi
fejlesztési tanácsok Somogy megyei képviselıje
Az érintett többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi
fejlesztési tanácsok Tolna megyei képviselıje
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere
Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere
Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke
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A
régió
hosszú
és
középtávú
komplex
területfejlesztési
koncepciójának megvalósítása során folytatott tevékenységek
bemutatása:

A Dél-dunántúli régió 2007-2013 idıszakra szóló stratégiai fejlesztési programjainak
kidolgozása már megtörtént, ezért 2010-ben ezzel kapcsolatos tevékenységek már nem
történtek.
A regionális szintő tervezési folyamat legfontosabb feladata az önálló Dél-dunántúli Operatív
Program (DDOP) elkészítése volt. A DDOP összeállítását a korábbiakban említett stratégiai
fejlesztési programok alapozták meg, melyek széles körő társadalmi egyeztetésére a 2005. év
végén létrehozott Dél-Dunántúli Regionális Tervezı Hálózat szolgált. A térségi vélemények
megismerése érdekében workshopok megrendezésére került sor a régió 24 kistérségének
bevonásával, ahol az elkészült helyzetelemzési dokumentumok és stratégiai célok
megvitatásra kerültek. A workshopokon részt vettek az egyes kistérségek, kistérségi
központok, megyei jogú városok, civil szervezetek, kamarák, vállalkozói központok
képviselıi és szakemberei is.
A DDOP-t a Kormány 2006. december 6-án fogadta el, majd küldte meg a brüsszeli
bizottságnak, melynek elfogadására 2007. augusztus 1.-i hatállyal határozatba foglaltan került
sor. Ezzel a lépéssel minden tekintetben elfogadottá vált a Dél-Dunántúli Operatív Program 7
éves fejlesztési dokumentuma.
A 2010 esztendıben az Operatív Program 2007 és 2013 közötti végrehajtásának félidejében
vette kezdetét a DDOP mid-term értékelése. A mid-term értékelés során a Dél-Dunántúli
Operatív Program 2007 és 2010 április 15. között történt eddigi megvalósítási tapasztalatainak
és eredményeinek pénzügyi, valamint indikátor alapú elemzését kellett elvégezni.
A régió és kistérségei társadalmi- gazdasági helyzetének,
környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata és értékelése
érdekében elvégzett tevékenységének összefoglalása.
A Kistérségi akciótervek készítésérıl:
A kistérségi akcióterv az adott kistérség számára releváns fejlesztési elképzelések rangsorolt
listáját jelenti, melyek elkészítésére a Többcélú Kistérségi Társulásokat kérte fel az
Ügynökség.
Az akcióterv készítésekor a kistérségeknek két feladatot kellett teljesíteni:
1. ki kellett jelölniük azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyek indítását 2007-2008 között
tervezik;
2. a kiválasztott projekteket priorizálniuk kellett, azaz meg kellett határozniuk az egyes
fejlesztések fontossági szintjét, valamint ütemezni kellett a fejlesztések indítását.
A 2009-10 évi Akcióterv és pályázati konstrukciók tervezése során a 2006-2007 években
elkészült Kistérségi Akciótervek tartalmán túl a DDRFÜ a Kistérségi Koordinációs Hálózat
bevonásával kialakított egy naprakész fejlesztési adatbázist, amely az egyes kistérségekben
megfogalmazott, DDOP-t érintı fejlesztési elképzelésekrıl, projektjavaslatokról nyújt átfogó
képet a tervezık számára. A kistérségi projektadatbázis alapján nagy biztonsággal

tervezhetıvé váltak az egyes pályázati kiírásokra tervezhetı forráskeretek, valamint a
potenciális pályázói körök.
A 2010-es esztendıben a program végrehajtásának végsı fázisában az egyes, a 2009-10. évi
Dél-Dunántúli Akciótervet érintı, az LHH kistérségeknek szóló pályázatok értékelésére és a
támogatási szerzıdések megkötésére került sor.
Összességében elmondható, hogy a program eredményesen halad elıre, a források lekötése a
gazdaságfejlesztésre tervezett keretek, továbbá az útfejlesztések elıkészítési idıigénye miatt
hosszabb átfutással megvalósuló projektek forrásainak kivételével jelentıs részben lekötésre
kerültek. A 2011. év feladata a gazdaságfejlesztési pályázatok további generálása, és a
jelenleg még támogatási szerzıdéssel nem rendelkezı projektek esetén a szerzıdések
megkötése.
A Dél-Dunántúli Operatív Program félidei értékelésérıl
Az értékelési munka 2010. májusában indult, melyet elıkészítı fázisként a ROP IH
útmutatása alapján elvégzett EMIR adattisztítás és adatszőrés elızött meg. A Megállapodás
alapján a DDRFÜ feladata volt egy értékelésindító jelentés, egy közbensı értékelési jelentés
és egy értékelési zárójelentés elkészítése, melyeket az Ügynökség határidıre elkészített és
benyújtott a ROP IH részére. A zárójelentés elsı változatának beadási határideje 2010.
szeptember 15. volt, míg a végeleges változatot 2010. október 29-ig kellett elkészíteni. A
zárójelentés ROP IH általi elfogadására várhatóan 2011. januárjában kerül sor.
A régió adott idıszakra vonatkozó akcióterve megvalósításának
bemutatása
A 2010. évben a DDOP megvalósítása két akcióterv (DDAT 2007-8, DDAT 2009-10)
keretében folyt. A pályázati felhívások döntı többsége már a korábbi években megjelent, így
2010-ben nagyon kevés pályázati meghirdetés történt, ezért valójában a projektfejlesztésé,
valamint a megvalósításé volt a fıszerep. A szerzıdéses állomány és a kifizetések összege a
duplájára nıtt. A DDOP 2010. végére közel 500 darab támogatási szerzıdéssel bír, a
kifizetések tekintetében pedig az idei évben több mint 30 milliárd forint támogatás került
kifizetésre.
Az akcióterv megvalósításának fıbb jellemzıi 2010-ben:
A gazdasági válság kezelésének céljából folytatódik a 2009-ben indult folyamat, mely szerint
a kis- és középvállalkozások több lehetıséget kapnak, új pályázati konstrukciók révén a
KKV-k közvetlenül is támogathatók (telephelyfejlesztés, ipartelepítés).
A leghátrányosabb helyzető kistérségek részére elkülönített és védett keretek felhasználása
nagyrészt lezárul, 2011-ben már várhatóan nem lesz hasonló mértékő az LHH program. A
program forrásainak 85%-a lekötésre került. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a komplex,
egymást segítı programok hiányoztak, az eljárásrend sok félreértésre és bizonytalanságra
adott okot. Összességében azonban a kistérségek eredményesen tudtak élni a program kínálta
lehetıséggel.
A támogatási szerzıdések állománya jelentısen nıtt, de még mindig nehezen teljesítik a
pályázók a szerzıdéskötéshez szükséges feltételeket. a legtöbb hiányosság a saját forrás
biztosításában és a tulajdonosi hozzájárulások (különösen állami tulajdon esetén)
megszerzésében mutatkozik.

A kifizetések tekintetében 2010-ben az elızı 3 év kifizetései megduplázódtak. Egyre több
beruházás indul el a kezdeti bizonytalanságok (hatósági engedélyek megszerzése,
közbeszerzés) után. A kifizetések esetében még mindig nagyon sok hiánypótlásra kell
számítani, de a korábbi évekhez képest javuló tendencia figyelhetı meg.
A nagyobb számú megvalósítás a szabálytalanságok számát is növeli. A leggyakoribb
szabálytalansági okok az elılegek nem szerzıdésszerő felhasználása, a közbeszerzések, és az
építés-kivitelezés jogszabályszerő lebonyolításával (építési napló megfelelı vezetése, mőszaki
ellenır alkalmazása, mőszaki tartalom változtatásának bejelentése) kapcsolatos.
A program során egyre több projekt zárta le sikeresen a megvalósítási szakaszt. A fenntartási
idıszakban a legnagyobb figyelmet az indikátorok és a horizontális szempontokra
(fenntarthatóság, esélyegyenlıség) tett vállalások teljesítésére kell figyelemmel lenni.
A gazdaságfejlesztés terület koordinációs feladatai ellátásának
ismertetése
Monitoring:
Az Ügynökség folyamatosan kötött támogatási szerzıdéseket, ellenırzi a 2007-2009-es
Baross Gábor Program, valamint az Innocsekk Plusz pályázatok elszámolásait, beszámolóit.
Ennek keretében a pályázók által beküldött dokumentumokat az Ügynökség szakmailag,
valamint pénzügyileg megvizsgálja, ha szükséges hiánypótlásra szólítja fel a pályázókat. A
Baross Gábor Program pályázatainak vonatkozásában a pályázati dokumentumokat külsı
bírálóknak is kiadja.
Innocsekk Plusz:
2009. októberétıl benyújtott pályamőveket jogosultsági és formai szempontból az Ügynökség
ellenırizte, mint akkreditált közremőködı szervezet, azonban a projektek szakmai tartalma
nem került vizsgálatra. A formailag nem megfelelı pályamővek és az egyszeri hiánypótlási
felhívásnak a megadott határidın belül maradéktalanul eleget nem tevık támogatásigénye
elutasításra került.
Jogosultsági és formai szempontból ellenırzött pályázatok száma: 47 db
Támogatásra javasolt pályázatok száma: 17 db
Igényelt támogatás összege: 1.129,5 m Ft
Javasolt támogatás összege: 407,25 m Ft.
Az elıterjesztett pályázatokról az NKTH nem hozott döntést.
2010. évben még a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által ellenırzött és
támogatásban részesített 4 db pályázatot kapott meg az Ügynökség kezelésre.

A fejlesztési programok megvalósítása érdekében elfogadott
pénzügyi tervek, hazai, közösségi és egyéb nemzetközi források
összetételére
és
felhasználására
tett
javaslatainak
összefoglalása
A hazai források vonatkozásában:
A 2010. évi költségvetésrıl szóló törvény a Tanács döntési hatáskörébe nem utalt forrásokat,
így sem a helyi önkormányzati fejlesztési források elıirányzataira, sem a terület- és
régiófejlesztési célelıirányzatra nem került pályázati felhívás kiírásra.

Három éves szociális felzárkóztató program:
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. évben három éves kistérségi szociális
felzárkóztató programot indított a Dél-dunántúli Régió Koppány-Völgye (Tabi) kistérségében.
A felzárkóztató program idıtartama: 2008. - 2010.
Az Ügynökség a program 2009. évi projektek lebonyolításának vonatkozásában 2010. évben
az alábbi feladatokat látta el:
 2009. évi minisztériumi forrásokra szerzıdéskötés;
 elıleg kiutalása;
 elıleggel való elszámolás;
 támogatás utalása;
 helyszíni ellenırzések lefolytatása;
 teljes 2009.évi forrással való elszámolás;
 folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás.
A 2010. évi minisztériumi forrásra vonatkozó Támogatási szerzıdés megkötését 3
alkalommal már kezdeményezte a Tanács. Jelenleg a 2010. évi forrásokra még nincs aláírt
támogatási szerzıdés.
A közösségi források vonatkozásában:
A Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) Magyar Kormány által 2006. december 6-án
történı elfogadásával megszületett az a dokumentum, mely alapot adott a Dél-Dunántúli
Akciótervek (DDAT) elkészítéséhez:
–
–

a 2009-2010. évi Dél-dunántúli Akcióterv (DDAT) pályázati útmutatóinak
kidolgozása
a 2011-2013. évi Dél-dunántúli Akcióterv (DDAT) kidolgozása

Az egyéb nemzetközi források vonatkozásában:
A Dél-dunántúli régió külkapcsolati stratégiájában foglaltakkal összhangban az Ügynökség
külkapcsolati csoportjának munkatársai az alábbi európai közösségi forrásból finanszírozott
projekteket megvalósításával foglalkoznak:
- NEEBOR: Hálózatépítés vállalkozások részére a keleti külsı határrégiókban. Az Ügynökség
projektrésze 120 740 EUR (85% ERFA, 10% nemzeti társfinanszírozás, 5% saját erı).
- I3SME: Innováció bevezetése a kkv-oknál. Az Ügynökség projektrésze 221 545 EUR (85%
ERFA, 10% nemzeti társfinanszírozás, 5% saját erı).
- ICER: Innovative Concept of Eco-accommodation approach in rural Regions – Az ökoszálláshely koncepció innovatív megközelítése a rurális térségekben. Az Ügynökség
projektrésze: 201 500 EUR (85% ERFA, 10% nemzeti társfinanszírozás, 5% saját erı).
- CROST II: Oktatási célú mőhelymunka-sorozat a határon átnyúló fejlesztési lehetıségek
feltárására. . Az Ügynökség projektrésze: 95 185 EUR (80,75% IPA, 14,25% nemzeti
társfinanszírozás, 5% saját erı).
A külkapcsolati csoport egy kidolgozott pályázatával kapcsolatban született pozitív
támogatási döntés:
- MANERGY: Önellátásra törekvı, hatékony regionális energiaellátási modellek kidolgozása
megújulóenergia-koncepciókon és megújuló energiaforrások alkalmazásán keresztül. Az

Ügynökség projektrésze: 208 100 EUR (85% ERFA, 10% nemzeti társfinanszírozás, 5% saját
erı).
A régió fejlıdésének elısegítése érdekében külföldi és hazai
régiókkal
megkötött
megállapodások
felsorolása,
az
együttmőködésekben való részvételének ismertetése. Az Európai
Unióban
mőködtetett
regionális
érdekképviselet
tevékenységének bemutatása, értékelése.
2010-es évben a külkapcsolati csoport tevékenységét a következı feladatok határozták meg:
• A csoport alapfeladataként ellátta a Tanács Külkapcsolati Bizottságának (Bizottság)
titkársági teendıit.
• A kétoldalú kapcsolatok közül a Rhône-Alpok régióval ápolt kapcsolat legfontosabb
történése a 2010-es Open Days-en való közös megjelenés volt.
• A projektalapú kapcsolatokat új nyertes projektek indulása és igen intenzív végrehajtó
munka jellemezte. Továbbá két projekt került beadásra a Central Europe 2010-es pályázatára.
• A brüsszeli képviseletet ellátása összhangban a DDRFT 316/2008. (XII. 12.) határozatával a
Szlavónia-Baranya Regionális Fejlesztési Ügynökséggel közösen zajlott. A 2010-es évben
több tanulmányútra került sor.
Az országos, valamint a régiót érintı ágazati fejlesztési
koncepciók, stratégiai és operatív programok, továbbá a
területét érintı területrendezési tervek egyeztetése során tett
elızetes véleményeinek összefoglalása
2010. évben összesen 10 alkalommal tartott ülést a Tanács. Több alkalommal szerepelt a
napirendi pontok között a Dél-Dunántúli Akciótervet vagy annak pályázatait érintı kérdés.
Pályázati kiírások esetén a tanácsülés hozzászólói vagy pontosítást, vagy magyarázatot kértek,
vagy a korlátok módosítását, a Tanács minden esetben figyelembe vette a felhozott módosító
javaslatot, és szavazott is róla.
A régióban kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek
kezelése érdekében tett intézkedések ismertetése
2010. évben decentralizált vis maior keret nem került elkülönítésre.
Így a korábbi évekkel ellentétben a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
szóló 8/2010 (I.28.) Kormányrendelet alapján a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség az idei évben nem vesz részt a vis maior pályázatok kezelésében.
Az Ügynökség 2010. évben a 2008-2009-es vis maior támogatás elszámolásának ellenırzését,
valamint utólagos helyszíni szemléket végzett.
A 2008. évben vis maior támogatásban részesített 77 db pályázat többségének megvalósítása
és elszámolása 2009. év végéig megtörtént, 2010-ben mindössze 10 db pályázat
elszámolásának ellenırzésére került sor.
A 2009. évben vis maior támogatásban részesített 71 db pályázat közül 57 db elszámolásának
áttekintése történt meg 2010. folyamán. A kedvezıtlen idıjárási körülmények miatt számos
pályázat esetében a tervezettnél lényegesen késıbb tudták elkezdeni a helyreállítási
munkálatokat, ennek következtében a tényleges befejezés, valamint az elszámolási
dokumentáció megküldése is az év utolsó negyedévére tolódott.

A 2008. és 2009. évi elszámolások véglegezése céljából 2010-ben 7 db utólagos helyszíni
szemle lefolytatására került sor. 2011-ben az Ügynökség további 71 db pályázat esetében
tervezi a támogatás felhasználásának jogosságát igazoló helyszíni utóellenırzés lefolytatását.
A 2009. évben kiteljesedı világgazdasági válság országos és regionális szinten is éreztette
hatását, amelynek kezelése meghatározó nemzetgazdasági feladattá vált. A Kormány és a
szakminisztérium a gazdaság szereplıinek támogatása érdekében a lehetı legszélesebb
spektrumban kívánt élni mindazon eszközökkel, melyek a munkahelyek megtartását és
különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) teljesítményének szinten tartását célozzák.
Mindez a DDRFT és a Dél-dunántúli Operatív Program vonatkozásában a 2009-2010 évi
Akciótervben új pályázati elemek megjelenését és a KKV-k direkt támogatásának lehetıségét
is jelentette. A régió célja, hogy minél egyszerőbben pályázati megoldásokkal és lehetıség
szerint minél szélesebb körben kerülhessenek támogatásra a kis- és középvállalkozások.
Mindez az alábbi új pályázati elemek megjelenését jelenti a 2009-2010. évi DDAT
vonatkozásában:
Telephelyfejlesztés támogatása – a vállalkozások telephelyeinek fejlesztésével, bıvítésével.
Egyedi regionális ipartelepítés támogatása – a jelentıs foglalkoztatást biztosítani tudó
vállalkozások letelepítésének segítésével.
A leghátrányosabb helyzető kistérségek kiemelt támogatása – a régió 8 komplex programmal
segítendı leghátrányosabb helyzető kistérségében a KKV-k kiemelt támogatása elkülönített
forrásokkal.
Regionális vállalkozásfejlesztési alap létrehozása – a válság által leginkább sújtott térségek
támogatására.
A vállalkozások hathatós támogatása érdekében a pályázatok kiírására már 2009. elsı
negyedévétıl sor került a DDOP-2009-1.1.1/d „Telephelyfejlesztés” pályázati komponens
meghirdetésével. A fenti pályázat sikerességét és a direkt KKV támogatás iránti igény
nagyságát is jól jellemzi, hogy a fenti pályázatra a 2009. 06.30-i beadási határidıig 98 db
pályázat érkezett 4202 M Ft támogatási igénnyel. A rendelkezésre álló forráskeret alapján 49
db pályázat került támogatásra 2067,7 M Ft támogatás odaítélésével.
A direkt KKV támogatási pályázatok – a 2009. évi kedvezı tapasztalatok okán - 2010. évben
újból meghirdetésre kerültek. E tekintetben mind a Telephelyfejlesztést, mind az Ipartelepítést
célzó pályázati ablakok megnyitásra kerültek 2010 márciusában és májusában. A
Telephelyfejlesztési pályázat zárásával 72 db projektjavaslat érkezett a DDRFÜ-höz 3,6 Mrd
Ft támogatási igénnyel, melyek közül 45 db projekt részesült támogatásban közel 2.5 Mrd Ft
támogatási összeggel. Az ipartelepítési pályázat keretében 2010. december 2.-ig élı
folyamatos beadás mellett eddig 2 pályázat részesült támogatásban 385 MFt értékben.
A régióhatáron túlterjedı egyes fejlesztési feladatok ellátása
érdekében megkötött megállapodások felsorolása
A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács kezdeményezésére 2009. évben megalakult az "M9"
Térségi Fejlesztési Tanács.
A Tanács feladata, hogy az ország déli régióinak horizontális elérhetıségét és gyors
átjárhatóságát biztosítani hivatott M9-es gyorsforgalmi út mihamarabbi megvalósítása
érdekében tegyen hathatós lépéseket, ezzel is elısegítve a Gyır-Szombathely- NagykanizsaKaposvár-Szekszárd-Szeged vonalon a transzverzális közlekedési folyosó létrejöttét, s
biztosítva a kelet-nyugati irányú kapcsolatot Nyugat-Európa és a Balkán között.

A decentralizált pályázati rendszer mőködtetésével kapcsolatos
feladatok részletes bemutatása. A támogatások eredményeinek
elıirányzatonkénti bemutatása:
2002-2009. évi hazai decentralizált önkormányzati és területfejlesztési forrásokhoz
kapcsolódó feladatok.
A támogatások eredményeinek elıirányzatonkénti bemutatása:
1. CÉDE
A Tanács a 2009. augusztus 10-i ülésén a 462 db benyújtott pályázatból 437 db pályázatot
részesített támogatásban.
2. TEKI
A Tanács a 2009. augusztus 10-i ülésén a 332 db benyújtott pályázatból 326 db pályázatot
részesített támogatásban.
3. LEKI
A Tanács 2009. augusztus 10-i ülésén döntött a régió rendelkezésére álló keret elosztásáról,
így a 199 db benyújtott pályázatból 198 db pályázatot részesített támogatásban.
4. TEUT
A Tanács 2009. augusztus 10-i ülésén döntött a régió rendelkezésére álló keret elosztásáról,
így 158 db pályázatot részesített 587.200.000 Ft támogatásban.
A pályázati rendszer mőködtetésével kapcsolatos tapasztalatok:
A beadott pályázatok jogcímek közti megoszlása jól mutatja, hogy az önkormányzatoknak az
önkormányzati feladatellátásának színvonala az egyik legfontosabb feladat, amely megoldásra
és fejlesztésre szorul. Véleményünk szerint a jogszabályban rögzített jogcímek meghatározása
elıtti igényfelmérés célszerő lenne annak érdekében, hogy a régióra jutó támogatás valóban
hasznosan kerüljön felhasználásra, arra tudják fordítani a pályázók, amire valóban szükségük
van.
Ellenırzések:
2010. évben összesen több mint 2200 db ellenırzés került lebonyolításra. Ebbıl több mint 860
db a 2009. évi TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT elıirányzatok közbensı ellenırzésébıl tevıdött
össze. További kb. 820 db ellenırzés a 2008 és 2009. évi HÖF elıirányzatok utóellenırzése
volt, valamint kb. 410 db kötelezettségvállalási és kb. 130 db záró ellenırzés került
lebonyolításra.

A továbbiakban mellékelten beterjesztem a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 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. 17. § (14) bekezdés b) pontja alapján elfogadja a
polgármester által elıterjesztett a Dél-Dunántúli Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról
szóló beszámolóját.
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