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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 343/2017. (VII. 10.)  
számú határozattal módosított 282/2017. (V. 25.) Kt. határozatának elfogadásával 
döntött arról, hogy a TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 kódszámú, Foglalkoztatási 
paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében című projektben a 
tevékenységét 2017. július 10. nappal felfüggeszti, tekintettel arra, hogy a projekt 
megvalósítása során a támogatási összeg felhasználása a TOP-1.1.1-15 vagy a TOP-
1.1.3-15 pályázatokkal való kapcsolódás esetén számolható el. Dombóvár Város 
Önkormányzatának azonban e pályázati felhívásokra benyújtott támogatási kérelmei 
közül nincs pozitív döntésben részesített projektje. A döntést követően elkészítettünk 
egy megállapodás tervezetet, melyben rögzítésre került a feladatok átadásának menete, 
a Dombóvárnál lévő tevékenységek átadásának időpontjai, valamint a támogatási 
összeg eddig felhasznált részének elszámolása és a fennmaradó összeg további 
felhasználásának rendezése is megtörtént. Ezt a dokumentumot megküldtük 
véleményezésre a konzorciumvezető Tamási Város Önkormányzata, valamint a többi 
konzorciumi partner, a Tolna Megyei Kormányhivatal és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat részére. Ezt követően személyesen egyeztettem Tamási város 
polgármesterével, Porga Ferenccel, és felvettük a kapcsolatot a Magyar Államkincstár 
Tolna Megyei Igazgatóságával, mint Közreműködő Szervezettel, akik számára szintén 
megküldtük a feladatok átadását tartalmazó megállapodás tervezetet. A két 
önkormányzat augusztus 17-én személyes egyeztetőn vett részt Szekszárdon az 
Államkincstár vezetőivel és az érintett projekt ügyintézőivel. A megbeszélésen 
jelezték számunkra, hogy a fent hivatkozott határozatban szereplő „felfüggesztés” 
kifejezés nem alkalmazható, helyette feladatkör és forráskeret átcsoportosítás 
lehetséges a két önkormányzat között, ami csak akkor történhet meg, amennyiben az 
Irányító Hatóság (IH) jóváhagyja a megállapodás tervezetet. A MÁK képviselői 
jelezték, hogy jelen esetben fennálló helyzetre korábban még nem volt példa, így nem 
áll rendelkezésre egyértelmű iránymutatás a probléma megoldására, kezelésére. 
 
Mivel a feladatkör átcsoportosítására csak a megállapodás tervezet IH általi 
elfogadását követően van lehetőség, a felhívás értelmében azonban a 
projektmenedzsment feladatok állátását folyamatosan biztosítani kell, így várhatóan 
2017. október 15-e előtt a tevékenységek átadása nem történhet meg, a 
projektmenedzsment feladatokat eddig az időpontig a Dombó-Land Kft. végzi 
továbbra is. A fentiek ismeretében szükséges a korábbi határozat visszavonása és új 
határozat meghozatala. 
 
Kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 



 

Határozati javaslat 
a Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok 

környezetében című projekthez kapcsolódóan feladatkör átcsoportosítás 
kezdeményezéséről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 282/2017. (V. 25.) 

és a 343/2017. (VII. 10.) Kt. határozatát visszavonja. 
 

2. A Képviselő-testület a TOP-5.1.2-15-TL1-216-00002 kódszámú, 
Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok 
környezetében című projekt esetében a Dombóvár Város Önkormányzatánál 
lévő tevékenységek tekintetében feladatkör átcsoportosítást kezdeményez 
Tamási Város Önkormányzata javára. 
 

3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti projektben 
Dombóvár Város Önkormányzatánál lévő tevékenységek Tamási Város 
Önkormányzata részére történő átadására az Irányító Hatóság jóváhagyását 
követően kerüljön sor. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: 2017. október 15. – paktum projektben feladatkör átcsoportosítás 

megtételére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 

Szabó Loránd 
 polgármester 




