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Tisztelt Közgyűlés!
2012. január 1-én az akkor hatályos többször módosított 1996. évi XXI. törvény 28.§ (1)
bekezdése alapján a megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő
megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat.
Baranya megye településeit érintő döntések végrehajtásában, továbbiakban – 2012.
január 2. napjától – a Baranya Megyei Önkormányzat jár el.
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, illetve a Megyei Területfejlesztési Tanács
döntési hatáskörébe utalt előirányzatok esetében az egyes területfejlesztési és
önkormányzatai fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló az akkor hatályos 35/2012. (III.9) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) a helyi Önkormányzatai fejlesztési források (TEKI, CÉDE,
LEKI, TEUT, TEHU), valamint a területfejlesztési források (TRFC, TTFC)
vonatkozásában rendelkezett a kötelezettségvállalásról.
A Rendelettel módosított 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
felhasználásának részletes szabályairól szóló az akkor hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm.
rendelet 39. § (10) bekezdése kimondja, hogy a területfejlesztési előirányzatok esetében,
ahol kizárólag fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget
vállalt a támogatott, ezen kötelezettségek időtartama a projekt befejezését követő
hónaptól számított 5 év.
Amennyiben a projekt kapcsán történt már helyszíni ellenőrzés és csak a tartási
kötelezettség áll fenn, a pályázat dokumentum alapú ellenőrzése elegendő a pályázat
lezárásához.
Erdősmecske Község Önkormányzatát a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a
TRFC/DD/t/0200013/2005
számú
„Erdősmecske
és
Lovászhetény
község
földgázberuházása l. ütem" c. támogatási szerződés alapján 35.000.000, - Ft vissza nem
terítendő támogatásban részesítette, illetve a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács
a (TEKI) alapjából a 020037405K számú „Gázberuházás Erdősmecske és Lovászhetény
községekében II ütem” megnevezésű szerződés alapján további 30.000.000, - Ft vissza
nem terítendő támogatásban részesítette.
A komplex beruházás a fenti két pályázati támogatásból valósult meg, amelyek műszaki
tartalom szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem szétválaszthatóak.
A hiányos kivitelezésre hivatkozva az Erdősmecske Község Önkormányzat az E-ON-t,
mint kivitelezőt peres eljárásba vonta be. Az üggyel kapcsolatban a Baranya Megyei
Bíróság a 8.G.20.777/2009/18.sz. határozatával jogerős ítéletet hozott, mely szerint a
kivitelezőnek a megkötött szerződésben szereplő tételeket maradéktalanul teljesítenie
szükséges.
A Kivitelező teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit és így az önkormányzat
az E.ON Gázhálózati Zrt részére a visszatartott összeget kifizette.
A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága helyszíni ellenőrzést tartott
2016.12.13-án. Erdősmecske Község Önkormányzata a hiánypótlásokat 2017.01.23-án
teljesítette, így a szerződés lezárható.
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A beruházás két pályázati támogatásból valósult meg, amelyek műszaki tartalom szerint
a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem szétválaszthatóak, illetve dokumentum
alapú ellenőrzés is megvalósult a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által
biztosított 30.000.000, - Ft vissza nem terítendő támogatás elszámolása lezárható.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
A fentiekben írtak alapján a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által kezelt
decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződés lezárásának
tárgyában a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét
gyakorolva az előterjesztéshez csatolt határozatot hoztam.

Pécs, 2020. november 9.

Dr. Őri László s.k.
elnök
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
/2020. (XI…) határozata

Döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által kezelt decentralizált
célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződés lezárásáról
1.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva
a Közgyűlés elnöke egyetért a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
TRFC/DD/t/0200013/2005 számú „Erdősmecske és Lovászhetény község
földgázberuházása l. ütem" megnevezésű, illetve a Baranya Megyei
Területfejlesztési Tanács 020037405K számú a „Gázberuházás Erdősmecske és
Lovászhetény községekben II ütem” megnevezésű támogatási szerződésének
lezárásával.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva
a Közgyűlés elnöke értesíti a Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatóságát és az érintett települési önkormányzatokat a szerződés lezárásáról.

Határidő: 1. pont: azonnal; 2. pont: 2020. december 15.
Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke
Kapja: Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető
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