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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata a 460/2015. (X.26) Kt. határozata értelmében
döntött arról, hogy kezdeményezi együttműködési megállapodás aláírását a Tolna
Megyei Önkormányzattal, melynek célja a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében megjelent pályázatok keretében önkormányzatunk által benyújtott
támogatási kérelmek és fejlesztési célok támogatása, együttműködés a projektek
előkészítése és lebonyolítása során.
A 2015. október 26-i képviselő-testületi ülésen jelen volt a Tolna Megyei
Önkormányzat alelnöke, Ribányi József is. A Képviselő-testület a fenti határozattal
elfogadta az előterjesztéshez mellékelt együttműködési megállapodás tartalmát,
melynek 2. bekezdésének alábbi alpontja a megyei önkormányzat alelnökének
kérésére a következőre módosult:
„- a pályázati kérelmek elbírálásánál közreműködő Döntés Előkészítő Bizottság
(továbbiakban: DEB) szakmai és formai megfelelőség esetén támogatja a
Települési Önkormányzat projektjeinek pozitív elbírálását.”
A kérésnek eleget téve a „szakmai és formai megfelelőség esetén” szövegezés
elfogadásra került a képviselő-testület által, annak reményében, hogy ezzel a
módosítással nem lehet akadálya a megállapodás aláírásának egyik fél részéről sem.
Sajnos ez nem így történt. Kezdődött azzal, hogy a megyei önkormányzat elnöke nem
kívánta tárgyalni a 2015. november 27-i közgyűlésen az általam felvenni javasolt
napirendet az együttműködési megállapodás aláírásáról. Ezt követően a 2016. február
12-i közgyűlés elé is beterjesztettem, de szintén elutasításra került azzal az indokkal,
hogy az együttműködési megállapodás – anélkül, hogy azt a megyei közgyűlés
tárgyalta volna - aláírásra került.
Jelen előterjesztés tárgyalására azonban azért van szükség, mert nem az
önkormányzatunk által elfogadott megállapodás tervezet került aláírásra, hanem egy
módosított, melyben éppen a fentiekben szó szerint közölt – a megyei önkormányzat
javaslatára módosított - 2. bekezdés vonatkozó alpontja nem szerepel. Fehérvári
Tamás, a megyei közgyűlés elnökének döntése arról árulkodik, hogy nem szándékozik
képviselni lakóhelye, Dombóvár érdekeit. Ezt bizonyítja a megyei önkormányzat által
a pályázatokhoz készített terület-specifikus pontozási szempontrendszer is, mely
értelmében Dombóvár „a Duna és a Sió 20 km-es sávjában való elhelyezkedés”
kritérium miatt minden egyes pályázat esetében „-5” pont hátránnyal indul. Sajnálatos
tény, hogy ilyen pontozási szempont egyedül csak a Tolna megyei bírálati
szempontrendszerben jelenik meg, más megye településeit nem diszkriminálja ilyen
jellegű kritérium meghatározásával.
Úgy vélem, hogy az együttműködési megállapodás vonatkozó pontjában semmi
kivetnivalót nem lehet találni, hiszen kimondja, hogy a projektek támogatásának
biztosítása „szakmai és formai megfelelőség esetében” érvényesülhet. Úgy gondolom,
hogy a Képviselő-testület által javasolt tervezet megfelel mindkét fél érdekeinek, így

nem javaslom elfogadni a közgyűlés elnöke által – a közgyűlés jóváhagyása nélkül
módosított és aláírt – megküldött megállapodást.
Határozati javaslat
A Tolna Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke által módosításra került – a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent európai uniós pályázatokra
vonatkozó – együttműködési megállapodás elfogadását és aláírását.
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