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Tisztelt Közgyűlés!

A) Baranya Megyei Önkormányzat feladatköre
A legutóbbi beszámoló óta (határozat: 8/2021. (II.15.), 2021. január 26. kelt
előterjesztés), a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP)
Baranya megyére vonatkozó előrehaladása, eseményei az alábbiak szerint foglalhatók
össze.
Január 29-i beadási határidővel zárult a TOP-2.1.3-16 azonosítószámú „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás újabb szakasza. 43
db támogatási kérelem került benyújtásra, 6.4 milliárd Ft támogatási igénnyel. Jelenleg a
kérelmek döntés-előkészítési szakaszban vannak.
Támogató döntés született egy projekt, a TOP-5.2.1-15 azonosítószámú, „A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című felhívás
esetében.
Jelenleg nyitott pályázati felhívás a 2014-2020 közötti időszakra Baranya megyére
vonatkozóan nincs.
A 2021-27-es tervezési ciklus előkészítési feladatai is folyamatosan zajlanak a korábbi
tájékoztatásaimnak megfelelően. A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció
társadalmasítási
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hatásvizsgálatának társadalmi egyeztetése 2021. május 7-ig tartott. Jelenleg az
észrevételek és javaslatok átvezetése van folyamatban. A dokumentumok elérhetőek a
Baranya Megyei Önkormányzat honlapján is (http://www.baranya.hu/tarsadalmasitas).
A 2021-27-es tervezési ciklus tervezett pályázati felhívásai folyamatosan jelennek meg
véleményezésre, melyről a www.palyazat.gov.hu oldalon tájékozódhatnak.
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B) Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenysége
A megyénkben támogatást nyert TOP-projektek közül a települési felkérések alapján a
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 143 projektben vesz
részt aktuálisan, melyből 18 a fenntartási időszakban van. A Hivatal munkatársai
összeségében 25,8 milliárd Ft támogatású TOP projekt megvalósítását segítik jelen
pillanatban.
A Hivatal munkatársai a január 29-i beadású TOP-2.1.3-16 azonosítószámú „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra 31 támogatási
kérelem előkészítését végezték, majd a beadás után az esetleges hiánypótlási és
tisztázó kérdések megválaszolásában működtek közre.
A menedzsmentszolgáltatás keretében a Hivatal munkatársai látják el a támogatással
történő szabályos elszámoláshoz szükséges teendőket. A kivitelezéssel párhuzamosan
sor került a számlák elszámolására, a szükséges alátámasztó dokumentumok (pl.
teljesítésigazolások,

bankkivonatok,

fotódokumentációk)

elkészítésére,

illetve

összegyűjtésére és elektronikus rendszerbe való feltöltésére. Megtörtént az aktuális
időszaki beszámolók Közreműködő Szervezethez való benyújtása. Sor került a
szükséges módosítások (pl. határidők, műszaki tartalom) támogatási szerződésekben
való átvezetésére.
A Hivatal különböző menedzsment feladatokat lát el a tervezéstől egészen a
közbeszerzési feladatokig:
-

részt vesz a koordinációs megbeszéléseken, helyszínbejárásokon,

-

egyeztet a településekkel és a tervezőirodákkal a projektek műszaki tartalmáról,

-

részt vesz a beszerzési és közbeszerzési dokumentációk összeállításában,
véleményezésében, ellenőrzésében,

-

összeállítja és benyújtja az időszerű beszámolókat és kifizetésigényléseket,

-

projekttartalom módosulása esetén összeállítja és benyújtja a szükséges
változásbejelentéseket,

-

a rendszerszintű problémák esetén külön egyeztetéseket folytat a Magyar
Államkincstárral és az Irányító Hatósággal, ehhez kapcsolódóan módosítási
javaslatokat tesz a szabályozásra vonatkozóan.

A településekkel kötött konzorciumi megállapodások tartalmától és a projektek
előkészítettségi szintjétől függően a hivatal:
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-

szerződést köt az engedélyezési és kiviteli terveket készítő vállalkozásokkal,

-

szerződést köt a közbeszerzési szakértői szolgáltatást nyújtó vállalkozással,

-

a településekkel együttműködve elkészíti a projekt internetes aloldalait.

A területfejlesztési osztály munkatársain kívül a Hivatal egyéb osztályaihoz tartozó
kollégák is ellátnak a pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával az élet- és
vagyonbiztonságot

veszélyeztető

tömeges

megbetegedést

okozó

SARS-CoV-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 Önkormányzat és a Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó
feladatainak tárgyában a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és
hatáskörét gyakorolva az előterjesztéshez csatolt határozatot hoztam.

Pécs, 2021. május 18.

Dr. Őri László s.k.
elnök

Dr. Partos János s.k.
jegyző
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
/2021. (V…) határozata
Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati
Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó
feladatairól
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendeletre – a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és
hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya
Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz
kapcsolódó feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke
Kapja: Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető
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