JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. június 19-én az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács üléséről.
Az ülés helye: Zalaegerszeg, a Megyeháza I. emeleti terme.
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
Bali József: Tisztelettel köszöntöm az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács résztvevőit, külön
köszöntöm a házigazda képviselőjét Nagy Kálmán alelnök urat, valamint a szakma
megbízottjait. Megállapítom, hogy a Tanács 16 tagjából 10 van jelen (6 hiányzó), tehát
határozatképes. A napirendi pontokról szóló meghívót, előterjesztéseket a tagok
elektronikusan megkapták. Tekintettel arra, hogy új tagot köszönthetünk, ezért 1. napirendi
pontként, a 7. napirendi pontban jelzett „Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása” című előterjesztést, valamint 2. napirendi pontként
vegye fel napirendjei közé „ Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendjének módosítása „
című előterjesztést. Kérdezem a tárgysorral kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése,
módosítási javaslata? Amennyiben nincs szavazásra teszem fel a módosított napirendi
tárgysort, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a tanács tagjai
egyhangúlag elfogadták a napirendi tárgysort a következő határozattal:
1/2014. (VI. 19.) M9TFT számú határozat
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elfogadja napirendjét az alábbiak szerint.
Az ülés napirendje:
1. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
2. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendjének módosítása
Előadó: az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
3. Tájékoztató az M9 gyorsforgalmi út előkészítési, tervezési munkáinak előrehaladásáról
Előadó: Bodó Imre, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektvezetője
4. Tájékoztató az Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
tervezésének állásáról
Előadó: Gecse Gergely szakmai tanácsadó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Közlekedési Infrastruktúra Főosztály
5. Tájékoztató az M9 gyorsforgalmi út megjelenéséről a Nemzeti Közlekedési Stratégia
végleges változatában
Előadó: Felméri Béla osztályvezető, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
6. Beszámoló az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének

teljesítéséről
Előadó: az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
7. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
8. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi munkatervének elfogadása
Előadó: az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

1.

Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Bali József: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet
alapján a tanács funkciói szerinti alaptevékenységét szükséges módosítani, tekintettel arra,
hogy a Kormány felállt, az államtitkárságok felálltak. Kérdezem van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs szavazásra teszem fel a napirendet, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a tanács tagjai 9 igen egyhangú szavazással elfogadták és a
következő határozatot hozták:
2/2014. (VI. 19.) M9TFT számú határozat
Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács egységes szerkezetbe foglalt, módosított Szervezeti
és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Manninger Jenő, a Tanács elnöke
Melléklet
„M9” TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
módosított 1996. évi XXI. törvény 16. § (5) bekezdésének előírásai szerint szervezeti és
működési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
I.
Általános rendelkezések
(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény
(továbbiakban: Tft.) 15.§ (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei Közgyűlés, a Győr-MosonSopron Megyei Közgyűlés, a Somogy Megyei Közgyűlés, a Tolna Megyei Közgyűlés, a Vas
Megyei Közgyűlés, és a Zala Megyei Közgyűlés jogutódja az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács
alapítóinak.

(2) A térségi fejlesztési tanács megnevezése: „M9” Térségi Fejlesztési Tanács.
(3) Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) jogi személy, nyilvántartására
vonatkozóan a Tft. 15. § (1) bekezdésének szabályai, gazdálkodására és beszámolási
kötelezettségére a 15. § (1/a) bekezdésének szabályai az irányadók.
(4) A Tanács székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
(5) A Tanács alapításának időpontja: 2010. április 8.
(6) A Tanács működésének törvényességi felügyeletét a Kormánynak a térségi fejlesztési
tanács székhelye szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szerve látja el.
(7) A Tanács feladat- és hatáskörét a Tftv. alapján, jelen SZMSZ-ben meghatározott módon
gyakorolja.
(8) A Tanács kormányzati funkció szerinti alaptevékenysége: 041140 Területfejlesztés
igazgatása.
(9) A Tanács működési területe a tervezett M9-es gyorsforgalmi út gazdasági társadalmi és
települési vonzáskörzete, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, és Zala
megyék közigazgatási területe.

II.
A Tanács célja
A Tanács célja az M9-es gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának
meggyorsítása, az érintett megyék célkitűzéseivel összhangban a régión belüli és a régiók
közötti közlekedési kapcsolatot javítása. Ennek érdekében feltárja és összehangolja a tervezett
M9-es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lévő települések társadalmi- gazdasági
célkitűzéseit, elősegíti az M9-es gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz való
kapcsolódási lehetőségeit.
III.
A Tanács feladat-és hatásköre
(1) A Tanács működési területén összehangolja a kormányzat, a régiók, a megyék, a
települések, gazdasági szervezetek, civil szervezetek közúthálózat fejlesztési,
területfejlesztési céljait.

Ennek keretében:
a.) A területfejlesztési törvény alapján a Tanács, rendelkezésre álló eszközeivel kiemelten
segíti, és feladatának tekinti
- a régiók, megyék közötti együttműködés fejlesztését,

a regionális és megyei fejlettségbeli különbségek csökkentését,
az elmaradott térségek elérhetőségének javítását,
a kiegyensúlyozott térségi fejlődést,
a fenntartható fejlődés környezeti feltételéinek biztosítását,
a belső gazdasági és társadalmi kohézió erősítését.
Megállapodhat a megyei közgyűlésekkel, továbbá más, a térségi fejlesztési
programokban közreműködő szervezetekkel a programok és fejlesztések
finanszírozásában.
c.) Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések
megvalósításáról.
d.) Véleményezi az illetékességi területét érintő koncepciókat és a megyei területrendezési
terveket.
e.) Forrásokat gyűjt a Tanács működéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.
f.) Elfogadja szervezeti és működési szabályzatát.
g.) Kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente
értékeli saját tevékenységét.
h.) Elkészíti és elfogadja éves költségvetését, valamint a végrehajtásáról szóló, külön
jogszabályban meghatározott beszámolót
i.) Kialakítja együttműködési kapcsolatrendszerét.
j.) Elősegíti a M9 térsége fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és
civil szereplők együttműködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását, kiemelt
figyelmet fordítva a környezet- és természetvédelmi szempontok érvényesítésére.
k.) Elősegíti a korszerű, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a
területfejlesztési politika széleskörű alkalmazását.
l.) Kiemelt figyelmet fordít az M9 térsége fejlesztését lehetővé tevő nemzetközi és hazai
erőforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elősegítésére.
m.) Összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntéseket.
n.) Hozzájárul az ország nemzetközi elérhetőségének javításához, a térségi elérhetőség
javításának keretén belül, segíti a főúthálózat fejlesztését, a teherbíró képesség növelő
program teljesülését.
o.) Segíti a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztését, a közlekedési
módok összekapcsolásának programját (a logisztikai központok, ipari parkok
bekapcsolását a főközlekedési hálózatokba önálló program keretén belül)
p.) Segíti a Regionális Operatív programok útfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseinek a
megvalósítását.
q.) A Tanács egyik legfontosabb feladata a Közlekedési Operatív Program
megvalósításának segítése, az OP beavatkozási területeinek figyelemmel kísérése, a
beavatkozási területeken az egyes tevékenységek lehetőség szerinti segítése.
Folyamatos kapcsolattartás, az Irányító Hatósággal, munkájának támogatása
együttműködési megállapodás keretén belül.
r.) Feladatának tekinti a tranzit forgalom hátrányos hatásainak csökkentését a térségi
kohézió erősítésének érdekében.
s.) A régiókon belül a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó iparterületek, logisztikai
központok elérhetőségét javító bel-és külterületi utak fejlesztésébe, a logisztikai
hálózat rendszerszerű tovább fejlesztésébe a koordináló szerepet tekinti egyik
alapvetően fontos területfejlesztést segítő feladatának.
t.) A térségi fejlesztési program megvalósítása érdekében pénzügyi tervet készít.
u.) Véleményezi, és szükség esetén kiegészíti a területét érintő különböző szintű
fejlesztési elképzeléseket.
b.)

v.) Támogatja azt a nyugat-dunántúli kezdeményezést, amely az „eredeti M9” teljes
dunántúli szakaszáért, azaz a Sopron - Szombathely - Zalaegerszeg - Kaposvár –
Szekszárd útvonalért történő lobbizást sürgeti (összhangban a 2004-ben aláírt
háromrégiós megállapodással, valamint a 2008-ig hatályos OTrT-vel).
IV.
A Tanács tagjai
(1) A Tanács tagjai
a) a Tanács illetékességi területén működő Baranya Megyei, Győr-Moson-Sopron
Megyei, Somogy Megyei, Tolna Megyei, Vas Megyei, Zala Megyei Közgyűlés
elnökei,
b) a Baranya Megyei, Győr-Moson-Sopron Megyei, Somogy Megyei, Tolna Megyei, Vas
Megyei, Zala Megyei Közgyűlés egy-egy képviselője,
c) az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszter képviselője,
d) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselője,
e) az érintett megyei jogú városokat képviselő egy fő,
f) az érintett kistérségeket képviselő egy fő.
(2) A tanács tagjainak száma összesen 16 fő.
(3) A Tanács ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt a Tftv.-ben
meghatározott személyek, szervezetek.
(4) A Tanács ülésére, illetve egyes napirendjének megtárgyalására – az előterjesztő
indítványára, az elnök döntése alapján – meghívhatók más szervek képviselői és szakértők
is.
(5) A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlévő
tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetője által írásban - állandó vagy eseti
jelleggel - felhatalmazott, az ülésen jelenlévő személy helyettesítheti. A Tanácsba delegáló
szervek a delegált személyéről és annak megváltoztatásáról szabadon döntenek. A
tanácstagok mandátumát, valamint a nevükben eljáró személyek képviseleti jogosultságát
a Tanács vizsgálja.
(6) A Tanács tagjainak megbízatása a delegáló szerv által történő visszahívásig tart. A
delegáló szerv köteles a képviseletre jogosult személy megbízásáról, felmentéséről és
visszahívásáról szóló határozatot, igazolást az azt követő ülést megelőzően a Tanács
elnökének átadni.

V.
A Tanács tisztségviselőinek feladat-és hatásköre
(1) A térségi tanács szervei:
- elnök,
- alelnökök,
- bizottság(ok).
(2) A térségi fejlesztési tanács a tagjai sorából elnököt és alelnököket választ. Az elnök és az
alelnökök megbízatása az önkormányzati választásokat követően a térségi fejlesztési
tanács alakuló ülésének összehívásáig tart. Ezen időszakon belül az elnök és az alelnökök
tisztsége megszűnik tisztségtől függő tagság esetében a tisztség, delegált képviselő esetén
a delegálás megszűnése esetén.
(3) A Tanács elnöke
a.) képviseli a térségi tanácsot,
b.) összehívja a térségi tanács ülését,
c.) előkészíti és vezeti a tanácskozást,
d.) meghatározza az ülések munkarendjét,
e.) érvényt szerez a térségi tanács ügyrendi előírásainak,
f.) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
g.) irányítja a térségi tanács munkaszervezetét.
(4) A Tanács alelnöke(i) az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti(k) a Tanács elnökét,
illetve megbízásuk esetén képviseli(k) a Tanácsot.
(5)
A Tanács tagjaiból és felkért szakemberekből bizottságot hozhat létre. A bizottság a
Tanács javaslattevő, döntés előkészítő szerve.
a) A bizottság tagjainak száma: legalább három fő. Elnöke a térségi tanács tagja.
b) A bizottság maga határozza meg – a Tanács ügyrendjében meghatározott keretek között
– működésének szabályait.
VI.
A Tanács munkaszervezete
(1) A munkaszervezeti feladatokat külön megállapodás alapján - a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. látja el.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
A munkaszervezet ellátja a tanács pénzügyi, számviteli, gazdasági szervezeti feladatait.
A munkaszervezet feladatai:
 A Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása;
 A Tanács ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása;
 A Tanács üléseinek előkészítése;











A Tanács és külső szervezetek között kötendő szerződések előkészítése;
Gondoskodás a két tanácsülés közötti időszakban a Tanács határozatainak,
döntéseinek végrehajtásáról;
Ellátja a Tanács működésével kapcsolatos operatív feladatokat;
Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Tanács munkájáról;
Gondoskodik és megszervezi a Tanács munkájának és eredményeinek propagálását;
Gondoskodik a Tanács és külső szervezetek között létrejött együttműködési
megállapodás teljesítéséről;
Lebonyolítja és megszervezi a Tanács bizottságainak üléseit;
A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;
A tanács működésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi gazdasági tevékenység
ellátása, a költségvetési szervek gazdálkodása szervezeti, személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításával, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályok megtartásával

A térségi fejlesztési tanács munkaszervezeti feladatait az Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. külön megállapodás alapján ellátja, felmerülő költségeiről a Tanács
az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolójához tájékoztató elszámolást készít.
A tanács pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési kapcsolatainak ügyintézése;
Azokban az esetekben, ahol a jogszabály a Tanács működésével kapcsolatos gazdálkodásra a
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok alkalmazását rendeli, a Tanács az
arra vonatkozó, mindenkor hatályos törvényeknek, kormányrendeleteknek, miniszteri
rendeleteknek és utasításoknak, valamint belső szabályzatainak megfelelően jár el.
A Tanács a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítésének rendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. A munkaszervezet vezető, mint pénzügyi vezető feladata a térségi tanács munkáját
illetően:
a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a pénzügyi szervezetet,
b) a munkaszervezet pénzügyi munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi a
végrehajtást,
c) pénzügyi intézkedéseket hoz,
d) felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó
előirányzat-módosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a
beszámolási, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját
szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáért.
2. A pénzügyi ügyintéző önálló felelősséggel látja el a munkaköri leírásában meghatározott
pénzügyi-gazdálkodási feladatokat, felelős a pénzügyi folyamatok szakszerű, gazdaságos
és hatékony működéséért, a feladatok szakszerű és pontos és határidőre történő
végrehajtásáért.
3. Valamennyi aláírásra jogosult személy aláírását a pénzügyi ügyintéző (adminisztrátor)
tartja nyilván.
4. A tanács esetében a költségvetési szerv vezetőjének feladatait a tanács elnöke látja el.
5. A tanács esetében a gazdasági vezető feladatait a munkaszervezet vezetője látja el.

Kötelezettségvállalás rendje
A kötelezettségvállalásra a tanács elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott jogosult.
Ellenjegyzés rendje
Ellenjegyzésre a munkaszervezet vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy
jogosult.
Érvényesítés rendje
Érvényesítést csak az ügyvezető által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai
végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet.
Utalványozás rendje
Utalványozásra a tanács elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
A gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés
igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs
részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az
adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,
részletszabályokat a Tanács külön belső szabályzatban állapítja meg.
VII.
A Tanács működése
(1) A Tanács ellátja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a hatásköröket,
amelyeket a jogszabályok, illetve az SZMSZ meghatároz. A Tanács testülete
működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.
(2)

A Tanács döntéseit tanácsülésen hozza.
(3) A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, az előzetesen
jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A munkatervben meg kell határozni
az ülés tervezett időpontját és napirendjeit, valamint az előterjesztő személyét.
a. A Tanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok és cél
megjelölésével kéri. A tanácskozást az indítvány kézhezvételétől számított 30
napon belüli időpontban kell megtartani.
b. A Tftv. 16.§ (5) bekezdése értelmében az ügyrend elfogadásához a Tanács
tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában az ügyrendet
a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács tagjai minősített többségének
támogató szavazatával elfogadható.
c. A Tanács határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen van.
Döntéseit nyílt szavazással, – az egyhangú, illetve minősített többséggel meghozott
döntést igénylő esetek kivételével – egyszerű szótöbbséggel (a jelenlévő tagok

50%-a + 1 fő) hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.
d. A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén
jelenlévő tag gyakorolhatja.
e. Minősített többséghez a Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai 2/3-ának
támogató szavazata szükséges. Minősített többséget kizárólag törvény írhat elő.
(4) Az eseti meghívottak körét – a tárgyalt témától függően – a munkatervben kell rögzíteni,
illetve az elnök határozza meg.
(5) A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak számára a tanácskozás meghívójával együtt
a döntés- előkészítő előterjesztéseket is meg kell küldeni. A tanácskozási joggal rendelkező
meghívottak a tárgyalt témában az általuk képviselt álláspontot szóban vagy írásban
kifejthetik, kérdést tehetnek fel, szavazásra azonban nem jogosultak.
(6) A Tanács ülései nyilvánosak. Személyi- és a tanács alapvető gazdasági érdekeit érintő
ügyben zárt ülés is elrendelhető. A zárt ülés megtartását kezdeményezhetik a Tanács elnöke,
valamint a Tanács tagjai.
(7)

A Tanács tagjai díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak.

(8)
Amennyiben a Tanács tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti) valamely, a
Tanács által tárgyalt/kezelt ügyben érintett, köteles az érdekeltséget bejelenteni. Az
összeférhetetlenséggel érintett ügyben, annak vitájában és a döntésben nem vehet részt.
(9)
A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Tanács elnöke (az
ülést levezető elnök) és a munkaszervezet vezetője hitelesíti.
(10) A Tanács üléséről készült jegyzőkönyv rögzíti mindazon körülményeket, amelyekből
megállapítható, hogy az ülés összehívása, lebonyolítása, határozatainak elfogadása, határozata
jogszerű-e. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az Ügyrend szabályozza.
(11) Amennyiben a Tanács ülésén a jelen lévő tagok száma akár érkezés, akár távozás miatt
változik, ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell és az ülés határozatképességét folyamatosan
figyelemmel kell kísérni és változás esetén azt a jegyzőkönyvben rögzíteni.
(12) A Tanács üléséről készített jegyzőkönyvet, valamint a határozatokat az ülést követő 8
napon belül meg kell küldeni a Tanács tagjainak és a Kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szervének.
(13) A Tanács tagjai a Tftv. rendelkezéseinek megfelelően teljesítik beszámolási
kötelezettségeiket.
VIII.
A Tanács gazdálkodása és működési költségviselésének rendje
(1) A Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás, a
pályázatokon elnyert források, valamint a térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal
rendelkező szervezetek befizetései biztosítják azzal, hogy működtetéséhez központi

költségvetési hozzájárulás csak a törvény alapján kötelezően létrehozott térségi fejlesztési
tanács részére adható.
(2)
A Tanács a szervezeti és működési szabályzatában a működési költségeihez befizetési
kötelezettségeket határoz meg, amelynek konkrét összegéről a Tanács az éves
költségvetésében határozattal dönt. Az egyes szavazati joggal rendelkező nem kormányzati
szervezeteket terhelő befizetési kötelezettség csak az adott szervezetet képviselő tag
egyetértése esetén haladhatja meg a Tanács által meghatározott összes befizetési kötelezettség
összegének 15 százalékát. A Tanács éves költségvetéséről elfogadott határozatában rögzített
befizetés elmulasztása esetén a Tanács megkeresheti az állami adóhatóságot az adók módjára
történő behajtás érdekében.
(3)
A Tanács megállapodhat a térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel, a
működés és a programok fejlesztésének finanszírozásáról.
(4) A Tanács működésével kapcsolatos gazdálkodásra a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó – mindenkor hatályos államháztartásról szóló, jelenleg 2011. évi CXCV.
törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező, jelenleg
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaival összhangban álló - szabályokat kell
alkalmazni
a
területfejlesztési
törvényben
meghatározott
sajátosságok
figyelembevételével.
IX.
Bélyegzőhasználat
(1)

A Tanács hivatalos körbélyegzője:
„M9” Térségi Fejlesztési Tanács
középen térkép, az M9 nyomvonalával.

(2) A Tanács bélyegzőinek őrzéséről és a használatra jogosultaknak történő átadásáról a
munkaszervezet vezetője gondoskodik.

X.
A kiadmányozási jog
(1) A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetőnek az ügyek érdemi elintézésére vonatkozó
eljárási intézkedése.
(2) A kiadmányozási jog az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács tekintetében a Tanács elnökét
illeti meg. A Tanács elnöke az általa kiadmányozott ügyiratot nyilvántartásra és intézkedésre a
munkaszervezetnek átadja.
A munkaszervezet-vezető a működés során- adminisztratív, közbenső intézkedések
tekintetében- saját kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.

(3) Az iratok kezelésének, nyilvántartásának, irattározásának, selejtezésének rendjét
Iratkezelési és Selejtezési Szabályzat tartalmazza.
XI.
A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feletti munkáltatói jogkör
gyakorlásának rendje
A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feladat-és hatáskörébe tartozik a Tanács és az
Ügynökség közti kapcsolattartás, aki(k) az általános munkajogi szabályok szerinti
felelősséggel végzi(k) tevékenységét/tevékenységüket.
A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) felett a munkáltatói jogkört a Tanács elnöke
gyakorolja.
XII.
Záró rendelkezések
Jelen SZMSZ-t a Tanács 2010. április 8-án tartott alakuló ülésén jóváhagyta.
Az alakuló ülés 2010. április 8-án kimondta a „M9” Térségi Fejlesztési Tanács
megalakulását.
A módosított SZMSZ-t a Tanács 2014. június 19-én tartott ülésén tudomásul vette.
A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. június hó 19. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit hatálybalépésétől kell alkalmazni.
Zalaegerszeg, 2014. június 19.

2.

Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendjének módosítása

Bali József: Kérdezem van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs, ezért szavazásra
teszem fel a határozati javaslatot. Aki egyetért az ügyrend elfogadásával, kérem,
kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a tanács tagjai 9 igen egyhangú szavazással
elfogadták a következő határozattal:
3/2014. (VI. 19.) M9TFT számú határozat
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács a módosított Ügyrendjét az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Manninger Jenő, a Tanács elnöke

„M9” TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
ÜGYRENDJE

2014. június 19.

„M9” TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
ÜGYRENDJE
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és
Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) alapján a Tanács a
működésével összefüggő egyes kérdések részletes szabályozására az alábbi
ügyrendet alkotja:
A Tanács feladatait a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
többször módosított 1996. évi XXI. törvény, valamint a 2012. június 7-én
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 16 fős testületként
végzi.
A Tanács tagjai:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tiffán Zsolt, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke,
Dr. Szakács Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke,
Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke,
Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke,
Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke,
Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke,
Baranya Megyei Közgyűlést képviselő tag: Kiss Ferenc,
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlést képviselő tag: dr. Fodor
Tamás,
Somogy Megyei Közgyűlést képviselő tag: Majer István,
Tolna Megyei Közgyűlést képviselő tag: Kerecsényi Márton,
Vas Megyei Közgyűlést képviselő tag: Básthy Béla,
Zala Megyei Közgyűlést képviselő tag: Zsuppányi Gábor,
Tasi Marianna, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési
Operatív Programok Irányító Hatóság képviselője,
Bodó Imre , a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselője,
az érintett megyei jogú városokat képviselő tag: Gyutai Csaba,
az érintett kistérségeket képviselő tag: Vigh László.

A Tanács működésének
Kormányhivatal látja el.

törvényességi

felügyeletét

a

Zala

Megyei

Döntéseit ülésein hozza, a Tanács üléseinek előkészítését, az ülések
lebonyolítását, a döntések végrehajtását az alábbiakban szabályozza:

I.
Munkaterv
1. A Tanács éves munkaterv alapján működik, a munkaterv összeállításához
a Tanács elnöke javaslatot kér a Tanács tagjaitól, tanácskozási jogú
meghívottaitól és munkaszervezetétől.
2. A Tanács írásban előterjesztett munkatervét a Tanács hagyja jóvá.
3. A Tanács éves munkaterv tervezetét minden év február 28-ig kell
beterjeszteni.
II.
A Tanács ülései

1. A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, az
előzetesen jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja.
2. Az ülés
-

meghívójának tartalmaznia kell:
az ülés helyét, kezdési időpontját,
az ülés tervezett napirendi pontjait,
a napirend előadóját,
az esetleges szóbeli előterjesztések megjelölését,
a Tanács elnökének aláírását és a Tanács
lenyomatát.

körbélyegző

3. A meghívót és az előterjesztéseket a Tanács ülése előtt legkésőbb 5 nappal
kell megküldeni. Indokolt esetben a Tanács napirendre tűzhet később
megküldött, vagy helyszínen kiosztott előterjesztéseket is.
4. A meghívó írásban, az előterjesztések és mellékletei e-mailben kerülnek
kiküldésre a napirendi pont ismertetésével, határozati javaslattal. A
dokumentumok elérhetősége a Tanács honlapján keresztül is
biztosítható.
5. A Tanács tagjainak és tanácskozási jogú meghívottainak tájékoztatására
szolgáló, esetleges sürgős döntést igénylő napirendek kivételesen szóban
is előterjeszthetők.
6. A Tanács ülései nyilvánosak.

7. Az SZMSZ VII. fejezet 6. pontja alapján személyi- és a tanács alapvető
gazdasági érdekeit érintő ügyben zárt ülés is elrendelhető. A zárt ülés
megtartását kezdeményezhetik a Tanács elnöke, valamint a Tanács tagjai.
8. A zárt ülés elrendeléséről egyszerű szótöbbséggel dönt a Tanács. A zárt
ülésen a Tanács tagjai, a munkaszervezet, a Zala Megyei Kormányhivatal
képviselője és a jegyzőkönyvezető vesz részt.
9. A Tanács zárt ülésén hozott döntését legkésőbb a következő nyilvános
ülésen ki kell hirdetni, figyelemmel a személyes adatok védelmére és a
közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó előírásokra.
III.
A jegyzőkönyv
1. A Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül. Amennyiben zárt ülésre, vagy az
ülés egy részének zárttá nyilvánítására kerül sor, akkor a zárt ülésről
külön jegyzőkönyv készül.
2. A Tanács üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a nyílt vagy a zárt ülés megjelölését (a zárt ülés elrendelésének okát);
b) az ülés pontos helyét, idejét;
c) a megjelent tanácstagok és meghívottak nevét, hivatali beosztását, az
általuk képviselt szerv megnevezését; valamint amennyiben nem a
tag, illetve a meghívott vesz részt az ülésen, a képviseletükben eljáró
személy e pontban megjelölt adatait és képviseleti jogosultsága
igazolásának módját;
d) a tárgyalt napirendi pontokat;
e) az ülés határozatképességére vonatkozó megállapítást;
f) a hozzászólók nevét, a hozzászólások lényegét;
g) a szavazás számszerű eredményét (ideértve a támogató, az ellenző és
a tartózkodó szavazatok számát is);
h) a hozott döntéseket;
i) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak aláírását.
3. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet, a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvet és jelentést.
4. A Tanács határozatait a – jegyzőkönyv megküldése nélkül – meg kell
küldeni a Tanács döntéseivel érintetteknek.

IV.
A Tanács munkaszervezete
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatait a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 10., képviseli: Bali József ügyvezető, adószáma: 22253323-220), látja el vállalkozási szerződés alapján.
A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. az
alábbi szervezési, végrehajtási és adminisztrációs feladatokat látja el:













A Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása
A Tanács ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartása
A Tanács üléseinek előkészítése
A Tanács és külső szervezetek között kötendő szerződések előkészítése
Gondoskodik a két tanácsülés közötti időszakban a Tanács
határozatainak, döntéseinek végrehajtásáról
Ellátja a Tanács működésével kapcsolatos operatív feladatokat
Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Tanács munkájáról
Gondoskodik és megszervezi a Tanács munkájának és eredményeinek
propagálását
Gondoskodik a Tanács és küldő szervezetek között létrejött
együttműködési megállapodás teljesítéséről
Lebonyolítja és megszervezi a Tanács bizottságainak üléseit
A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése
A Tanács működésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi gazdasági
tevékenység ellátása, a költségvetési szervek gazdálkodása szervezeti,
személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával, a költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó szabályok megtartásával.
V.
A Tanács Bizottsága

1.

A Tanács tagjaiból és felkért szakemberekből bizottságot hozhat létre.
A bizottság a Tanács javaslattevő, döntés előkészítő szerve.
a) A bizottság tagjainak száma: legalább három fő. Elnöke a térségi tanács
tagja.
b) A bizottság - a Tanács ügyrendjében meghatározott keretek között maga határozza meg működésének szabályait.

2. A Bizottság működése:

2.1.
A bizottság – a Tanács munkájához és üléseihez igazodva – éves
munkaterv szerint tartja üléseit, a munkaterv összeállításáért a
munkaszervezet vezetője felel.
2.2.
A bizottságot a bizottság elnöke hívja össze a napirendi pontok
megjelölésével. A tagoknak a meghívót és annak mellékleteit az ülés
előtt legalább öt nappal elektronikus úton megküldi.
2.3.
A bizottság ülését a bizottság elnöke – akadályoztatása esetén az
általa kijelölt személy – vezeti.
2.4.
A bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt
vehetnek szakértők és mindazok, akiket a bizottság elnöke meghív.
2.5.
A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen
van. A bizottság határozatairól a tagok egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással döntenek.
2.6.
A bizottság tagjai díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak.
2.7.
Minden bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, melynek
elkészítéséért a bizottság elnöke felelős. A jegyzőkönyv tartalmazza a
jelenlevőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet, az ülésen elhangzott
felszólalások lényegét és a határozatokat.
2.8.
A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül kell
elkészíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke hitelesíti és
elektronikus úton megküldi a tagoknak, valamint a Tanács
elnökének.
2.9.
A
bizottság
titkársági
(szervezési,
végrehajtási
és
adminisztrációs) feladatait a munkaszervezet látja el.
2.10.
A bizottságok a napirendi pontok függvényében együttes ülésen
is kifejthetik tevékenységüket.
VI.
A Tanács működésének gazdasági alapjai
1. A Tanács éves költségvetése alapján, a költségvetési szervekre előírt - a
hatályos Áht. és annak
végrehajtására kiadott kormányrendelet
előírásaival összhangban álló - szabályok szerint gazdálkodik, számláját a
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságánál vezeti.
Számlaszám: 10049006-00292825-00000017
2. A Tanács bankszámlája felett két személy együttes aláírással jogosult
rendelkezni. Az első helyi aláíró minden esetben a Tanács elnöke vagy
alelnöke, másodhelyi aláíró a munkaszervezet vezetője.
3. A Tanács éves költségvetési koncepciójának elkészítéséről a Tanács
elnöke minden év december 31-ig gondoskodik.
4. A Tanács költségvetését és éves beszámolóját a Tanács tárgyév február
28-ig fogadja el. A jóváhagyott költségvetési előirányzat keretei közötti

átcsoportosításokra a Tanács elnöke a munkaszervezet vezetőjének
ellenjegyzése mellett jogosult.
5. A Tanács és munkaszervezetének működéséhez szükséges pénzügyi
fedezetet a költségvetési hozzájárulás, a pályázatokon elnyert források, a
saját bevételek biztosítják.
6. A Tanács működési költségeihez a Tanács tagjai a teherbíró
képességüknek megfelelően járulnak hozzá, a hozzájárulás konkrét
összege a Tanács éves költségvetésében kerül elfogadásra, mely alapján a
hozzájárulások teljesítéséről a tagok gondoskodnak.
7. A sajtó tájékoztatása
A nyilvánosság biztosítása érdekében a Tanács elnöke az ülést követően
sajtótájékoztatót tarthat. A sajtótájékoztatón a Tanács tagjai és a tárgyalt
napirendi pontok előadói vehetnek részt
VII.
Záró rendelkezések
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács ügyrendje 2014. június 19. napján lép
hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 2010. április 8. napján elfogadott,
majd 2011. január 27-én és 2012. június 7-én, illetve 2013. május 29-én
módosított Ügyrend.
Az Ügyrendet a Tanács a 3/2014. (VI. 19.) M9TFT. számú határozatával
jóváhagyta.
Zalaegerszeg, 2014. június 19.

…………………………..
elnök

3. Tájékoztató az
előrehaladásáról

M9

gyorsforgalmi

út

előkészítési,

tervezési

munkáinak

Bali József: Az anyag kiküldésre került. Felkérem, Felméri Béla osztályvezető urat, a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ képviseletében, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Felméri Béla: Tisztelettel köszöntöm a tanács tagjait, valamint az itt megjelenteket. A
Szombathely-Vasvár-Pacsa-Nagykanizsa-Kaposvár és Szekszárd pontok közötti szakaszokban
történnek különböző tervezési fázisok. Majdnem minden szakaszra jellemző (kivéve
Nagykanizsa-Kaposár) az, hogy előzetes környezetvédelmi vizsgálat készül, a
Környezetvédelmi Hatóság megadta a véleményét, ezt követően készülhet az a részletes
környezetvédelmi dokumentáció. A Szombathely- Vasvár szakaszon két ismert nyomvonal
van terítéken, erre megszülettek a környezetvédelmi vélemények. A tervezés aláírása tavaly év
végén történt meg. Ez a szakasz metszi, illetve pontokban csatlakozik az M8-as gyorsforgalmi
úthoz, egy lehetséges csomópont változatot rajzolt meg a tervező, mely a részletes tervezésnél
pontosodni fog. A Vasvár-Nagykanizsa szakaszhoz csatlakozik a Pacsa-Balatonszentgyörgy
75-ös szakasznak a vizsgálata is, az előzetes környezetvédelmi dokumentáció elkészítése
nyomán folytatódhat a részletes környezetvédelmi vizsgálat, eredménye a környezetvédelmi
engedély. Ebben az esetben több olyan nyomvonal változat van, amelyek alternatíváiból állhat
össze majd a végleges. Nem véletlenül egyeztet a tervező a helyi önkormányzatokkal,
megyékkel, térségekkel, mert azok a nyomvonal változatok kerülnek be, amelyek a
települések számára a legkedvezőbbek. Amennyiben olyan nyomvonal kerül betervezésre,
amely a rendezési tervben nincs megjelölve, akkor a NIF feladata a rendkívüli tervek
módosítása. 2014. év végére elkészül párhuzamosan a megvalósíthatósági tanulmány is erre a
szakaszra. A Nagykanizsa-Kaposvár szakasz az, amelynek finanszírozás híján a tovább
tervezése folyik. A Nagykanizsa-Kaposvár-Szekszárd szakaszra előzetes tanulmány és
dokumentáció készül, a tervező a Dombóvártól északra fekvő területeket kiejtette, ezért a
Dombóvártól délre eső változatok azok, amelyeknek a környezetvédelmi véleményei
megújításra kerültek. Köszönöm a figyelmet.
Bali József: Köszönjük a kiegészítést, kérdezem a tanács tagjait van-e kérdésük?
Megadom a szót Kovács Jenő úrnak, Vas Megyei Önkormányzat.
Kovács Jenő: Az Országos Területrendezési Tervet az országgyűlés tavaly decemberben
fogadta el, melyben egy jelentős változás van az M9-et érintően. Kikerült a korábbi tervből az
M9 Szombathely-Soproni szakasza, most viszont visszakerült és kikerült az M87. Minket
érintően a Nagykanizsa-Szombathely vasútvonal melletti szakasz került be, mint szakember
én is a kereszteződést tartom tisztának. A helyi önkormányzatok megkapták a változatokat,
míg a megyék pedig nem, kérem ebben az intézkedést. Az érintett településeknek kell
rendelkeznie helyi rendezési tervvel. Addig nem lehet gyorsforgalmi utat elfogadni, amíg az
érintett település rendezési tervébe nem kerül be a nyomvonal. Ajánlom mindenki figyelmébe

az IKOP CEF listát, melyben három M9-s szakasz szerepel: Pacsa-Zalaegerszeg, SzekszárdKaposvár, valamint az 51 és 54 számú főút.
Bali József: Kérdezem van-e más észrevétel?
Megadom a szót Karádi Ferenc úrnak, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala.
Karádi Ferenc: A Nagykanizsát elérő változat 2 variációval került elénk: az egyik egy fűzött
szakasszal, a másik pedig egyenesen átmegy a 7-en. Hogy ha a Nagykanizsa-Kaposvár
szakasz nem kerül hatásvizsgálat alá, akkor melyik változat lesz a preferált? Azt szeretném
szorgalmazni, hogy a Nagykanizsa-Kaposvár szakasz is kerüljön kérdésre és a finanszírozást
is meg kell hozzá teremteni, mert egybefüggően értelmes az egész. Egy M9-est, ha
elképzelünk egy nemzetközi hálózat részeként azt szétdarabolva nem lehet megvalósítani. Egy
egészként kell kezelni, mert a települések önkormányzatai is akkor értik meg, hogy miről van
szó. Ha egy-egy város érdekét fokozottan jeleníti meg valaki, akkor komoly hibát vétünk az
egész megvalósítása során. Köszönöm.
Bali József: Köszönöm alpolgármester úr hozzászólását. Felkérem, Felméri Béla urat,
reagáljon a felvetésekre.
Felméri Béla: Szólok annak érdekében, hogy a tervek megküldésre kerüljenek. A rendezési
terv szerinti vonal nincs szinkronban a végleges vonallal, az, hogy ez így legyen az a tervező
és a NIF feladata. Az OTrt-ben szereplő vonal egy sáv, tehát a környezetvédelmi engedély,
illetve a részletes tervezés az OTrt-ben szereplő nyomvonal sávot pontosítja. Úgy tudom a
Nagykanizsa-Kaposvár szakaszra nincs jelenleg finanszírozás, a felvetéssel egyet értek, mi
szerint egybefüggően kell kezelni az egész szakaszt. Az nagyon fontos, hogy ahogy haladunk
előre a különböző tervfázisoknál, ezek egyre költségesebbek lesznek.
Bali József: Ha nincs több hozzászólás, akkor a határozati javaslathoz lenne egy
kiegészítésem – a tájékoztatót elfogadja azzal, hogy álljon rendelkezésre a szükséges forrás a
Nagykanizsa Kaposvár közötti szakasz tervezési munkálatainak elvégzéséhez. Szavazásra
bocsátom a módosított határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a tanács tagjai a módosított határozati javaslatot 10 igen
egyhangú szavazattal elfogadták:
4/2014. (VI. 19.) M9TFT számú határozat
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács az M9 gyorsforgalmi út előkészítési, tervezési
munkáinak előrehaladásáról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy álljon
rendelkezésre a szükséges forrás a Nagykanizsa Kaposvár közötti szakasz tervezési
munkálatainak elvégzéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Manninger Jenő, a Tanács elnöke

4. Tájékoztató az Intelligens
tervezésének állásáról

Közlekedésfejlesztési

Operatív

Program (IKOP)

Bali József: Felkérem, Gecse Gergely urat, hogy adjon tájékoztatást a jelenlegi állásról.
Gecse Gergely: Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt! Ez az a program, amely a 20142020 közötti közlekedésfejlesztési célra érkező EU-s támogatások döntő többségét magába
fogja foglalni. Június 7-én Magyarország hivatalosan is benyújtotta az Európai Bizottsághoz
az IKOP-t. Ez annyit jelent, hogy átléptünk az informális szakaszból a formális szakaszba, és
ha minden jól megy, akkor a jövő év elejére a bizottság jóváhagyhatja az Intelligens
Közlekedésfejlesztési Programot. A Kormány 2012-ben úgy döntött, hogy a 2014-2020-as
EU-s támogatások 60%-át gazdaság- illetve vidékfejlesztésre fordítja, legnagyobb ezek közül
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), mely magába foglalja a
vállalkozásfejlesztési, foglalkoztatás bővítési, kutatásfejlesztési, turisztikai és egyéb
vállalkozási támogatásokat. Közlekedésfejlesztési támogatások nem csak az IKOP-ba, illetve
a CEF-be lesznek, hanem kisebb mértékben más operatív programokba, uniós
támogatásokban is. AZ Európai Bizottság előírása az, hogy a 2014-2020-as EU-s
támogatásokhoz egy olyan közlekedési stratégiát kell készíteni, amely megfelel az ő
elvárásaiknak, mert e nélkül nem fogja jóváhagyni az IKOP-t. A Kormány még nem fogadta
el a projektlistát, ennek következménye volt, hogy az IKOP-t június 7-én úgy nyújtottuk be,
hogy az egyelőre nem tartalmazott projektlistát. Az IKOP-ba 1134 milliárd forint, a CEF-be
pedig 373 milliárd forint, ezek előzetes összegek, leginkább azért mert, az unióból érkező
euróban érkező összegek a fixek. Ehhez hozzászámoltuk a minimális magyar költségvetési
társfinanszírozási igényt, az 15%. Ez az összeg tartalmazza azt a 6%-os teljesítmény tartalékot
is, ami akkor jár, ha 2018-ban teljesítünk bizonyos indikátorokat. Ha feltételek változnak,
akkor természetesen ez az összeg is csökkenhet vagy nőhet. Összességében a 2007-2013-as
időszakhoz képest nagyrészt amiatt, hogy a gazdaság, illetve a területfejlesztésre került át a
támogatások hangsúlya, nagyjából 20%-al kevesebb forrással számolhatunk. A forrásokat
korlátozottan lehet felhasználni, az unió elvárása, hogy próbáljunk megfelelni a széndioxid
kibocsátás csökkentésének, az energia hatékonyság növelésének. Emellett nagyon fontos cél
az is, hogy a Transzeurópai Közlekedési Hálózattal (TEN-T) kapcsolatos beruházásokat
végezzük el. Az unió a tavalyi év végén hirdette ki az ezzel kapcsolatos 1315/2013. számú
rendeletét. Ennek a rendeletnek a következő módosítására 10 év múlva kerül sor.
Megjegyezném, hogy a bejelölt nyomvonalak a meglévő hálózati elemekre épülnek, illetve
van egy prioritási sorrend is a bizottság részéről. Ami nem tartozik a TEN-T Hálózatba, azt
nemzeti költségvetésből kell megvalósítani. Az egy év alatt nagyon nagy erőket
mozgósítottunk, így talán sikerül elmozdítani őket abba az irányba, hogy a nem ebbe a
hálózatba tartozottakat is támogassuk EU-s forrásokból.
A CEF egy új támogatás az unió életében, gyorsasági szakasznak is tekinthető, leginkább
azért, mert egy nagyon szűk idő intervallumot adtak meg a nemzeti borítékokat le lehet adni.
Magyarország 373 milliárdnyi nemzeti borítékot kapott, ezeket az Európai Bizottság által
jóváhagyott projekteket 2016 év végéig be kell kötni, mert ha ez nem történik meg, akkor a
fennmaradó források egy közös kalapba bekerülnek és az összes régiós konvergencia ország
szabadon pályázhat rá. A CEF-et nagyon korlátozottan lehet felhasználni, csak a törzshálózati
elemekre, azon belül is van egyfajta szűkítés. Abban is különleges, hogy évente csak egy
alkalommal lehet rá pályázni, és az operatív programokkal ellentétben ez nem a Régiós és
Várospolitikai Főigazgatóság hatáskörébe, hanem a Közlekedési és Mobilitási
Főigazgatóságéba. A CEF-ben nagyon komolyan törekszenek arra, hogy minimálisan lehessen
ebből a keretből közútra fordítani, általában 10%-os arányban.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritása érdekes az M9
szempontjából, mert a TEN-T Hálózat egészét tervezi támogatni. Vannak bizonyos
determinációk, melyek abból fakadnak, hogy bizonyos projektek a KÖZOP folyamán
elkezdődtek, de műszakilag és vagy kifizetés tekintetében 2015. év végéig ezeket nem lehet
lezárni. Ha ezeket nem a következő operatív program finanszírozza, akkor a magyar
költségvetésnek kell. Ezek az IKOP 40%-át el fogják vinni, a fennmaradó keretből új
projekteket tervezünk, a még meglévő szakaszoknak a kiépítését, esetleg kapacitás
korlátoknak a feloldását, közlekedés biztonsági beavatkozásokat. Továbbra is tervezünk
támogatásokat a projektek előkészítésére. A vasútfejlesztési támogatásokat az IKOP második
tengelye támogatná, a korábbi időszakhoz képest egy szemléletváltás fog történni. A vasútnál
a teljes körű korridorfejlesztések nagyon-nagyon drágák, ezért egyfajta szűk keresztmetszetű
beavatkozásokat végzünk (pl. sebesség korlátozás, elavult hidakra). Korszerűsítjük, illetve
fejlesztjük a megállóhelyeket és vasútállomásokat. Az IKOP-ból tervezett a városi- és
elővárosi közlekedés is, elsősorban a városi kötött pályás, illetve elővárosi vasúti
fejlesztéseket célozzuk meg, mellette intermodális városi fejlesztéseket is tervezünk. A fókusz
a közösségi közlekedési járműveknek a beszerzésén lenne, emellett tervben van még a
nagyvárosi közlekedésbiztonságnak a fejlesztése. Az IKOP négyes prioritása abban
különbözik az eddigiektől, hogy a finanszírozását az Európai Regionális Fejlesztési Alap
jelenti, és csak a konvergencia régiókban lehet felhasználni elsősorban közlekedés, energia
hatékonysági célú beavatkozásokra. Köszönöm a figyelmet.
Bali József: Kérdezem vélemény, kérdés van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? Megadom a
szót Kovács Jenő úrnak, Vas Megyei Önkormányzat.
Kovács Jenő: Annyit tennék hozzá, hogy a projektlista a meglévő pénzösszeg többszöröse,
jelenleg nagyon jelentős útépítési lista van minden megyében. Ettől függetlenül nekünk
lobbizni kell az M9 megvalósulása érdekében.
Bali József: Azért vagyunk itt, hogy az M9 egységes szerkezetben működjön és ezt a térséget
Európához felzárkóztatni kívánjuk.
Megadom a szót Karádi Ferenc alpolgármester úrnak, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala.
Karádi Ferenc: Még egy jelentős változásra hívnám fel mindenki figyelmét, Horvátország
EU-s tagsága megváltoztatta azt az elvet is, hogy jelenleg csak az finanszírozható, ami bent
van a jelenleg elhatározott TEN-T Hálózat körbe. Azt gondolom az Európai Unióba is át kell
gondolni ezeket a fejlesztési célokat, amelyek a csatlakozás miatt támogatandók lesznek.
Bali József: Megadom a szót Tasi Marianna osztályvezetőnek, Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium.
Tasi Marianna: Annyit jegyeznék meg, hogy a források kevesebbek, mint ahogy kollégáim
említették, új gondolkodásmódra kell átállnunk, ha csökkentett tartalmú műszaki
beruházásokat valósítunk meg horizontálisan-vertikálisan, akkor nagyobb hatékonyságú, több
területet érintő fejlesztéseket tudunk megvalósítani.
Bali József: Megadom a szót Bertók Sándor főépítész úrnak, Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatala.

Bertók Sándor: Kicsit az M9-től elvonatkoztatva - de kiderült, hogy az IKOP csökkentett
forráskeretet kap a KÖZOP-hoz képest - szeretném felhívni a figyelmet a több számjegyű
utakra, amik mostohán vannak kezelve. Az az érzésem, hogy a megyék és a megyei jogú
városok nyakába szeretnék varrni ezt a problémát.
Bali József: Köszönöm szépen az előadást, a határozati javaslatot szavazásra teszem fel. Aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a tanács a tájékoztatót 10 igen
egyhangú szavazattal elfogadta:
5/2014. (VI. 19.) M9TFT számú határozat
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elfogadja az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program tervezésének állásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Manninger Jenő, a Tanács elnöke
5. Tájékoztató az M9 gyorsforgalmi út megjelenéséről a Nemzeti Közlekedési Stratégia
végleges változatában
Bali József: Felkérem, Felméri Béla osztályvezető urat, a Közlekedési Koordinációs
Központtól tartsa meg előadását.
Felméri Béla: Tisztelettel köszöntök mindenkit még egyszer! Az NKS-nek még nincs
végleges változata. 2011-ben indult a stratégia, az előkészítésre és 2014-2020-a időszak
megvalósítására. Nagyon fontos, hogy egy olyan összközlekedési szemléletű stratégia, ami
még nem készült az országban és valószínű, hogy gazdasági, területfejlesztési koncepcióra
van szüksége az országnak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a KKK kapta
azt a feladatot, hogy ezt elkészítse. Az a tervezői kör, aki konzorciumot alkotva készíti, ezt az
anyagot kellő felkészültséggel rendelkezik minden területen. Több munkafázisra épülve alakul
ki az NKS folyamata. A társadalmi egyeztetések nagyon fontos részét képezték a folyamatnak,
mert tényleges hatása volt az NKS-re, nagyon sok olyan javaslat született, amely beépült. Egy
fontos újdonsága ennek az anyagnak, a funkcionális régió kifejezés is a stratégia készítésekor
született meg, a területi, regionális bemutatkozásnak az alapja mindenkiben benne van, aki
területfejlesztéssel, közlekedéssel foglalkozik. Az NKS-nek vannak alapvető céljai,
megfogalmazásai, mint a fenntartható fejlődés biztosítása, a közlekedési alágazatok
összhangja, a környezeti fenntarthatóság figyelembe vétele. A legnagyobb érdeklődést a
közúti és vasúti projektek listájának változása jelenti. Összességében, ha a közlekedési
igényeket nézzük, akkor az NKS-ben kb. hatszoros túltervezés van, közúton pedig tíz,
tizenegyszeres túltervezés jelenik meg. Az NKS-nek a gyorsforgalmi és főútfejlesztéseken
kívül fontos feladata volt a mellékúthálózat vizsgálata és ezek összhangjának megteremtése, a
felújítási igények, valamint csomóponti hálózatokra érkezett javaslatok rögzítése. A
nemzetközi tranzit folyosók megépítése az országhatáron belül szinkronban van a
finanszírozhatósági lehetőségekkel. Ha kérdés van, arra megpróbálok válaszolni.

Bali József: Köszönöm az előadást és kérdezem a tanács tagjait, hogy az elhangzottakkal
kapcsolatban van-e kérdés? Nincs, ezért szavazásra bocsájtom a határozati javaslatot. Aki
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a tanács 10 igen egyhangú
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot:
6/2014. (VI. 19.) M9TFT számú határozat
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elfogadja az M9 gyorsforgalmi út megjelenéséről
a Nemzeti Közlekedési Stratégia „végleges” változatában című tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Manninger Jenő, a Tanács elnöke
6. Beszámoló az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének
teljesítéséről
Bali József: Az előterjesztés kiküldésre került, a tervezett 3.209.000 Ft bevétellel szemben
1.752.000 Ft teljesült, ebből 450.000 Ft tagdíjakból folyt be. A kiadások tekintetében 400.000
Ft előirányzat terhére 113.000 Ft kifizetéstörtént meg, így a tanácsszámláján jelenleg 341.000
Ft áll rendelkezésre. Kérdezem a tagokat van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Mivel nincs
szavazásra teszem fel a beszámolót. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a tanács 10 igen egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolót:
7/2014. (VI. 19.) M9TFT számú határozat
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács a 2013. évi költségvetésének teljesítését
1.746 e Ft költségvetési bevétellel
1.668 e Ft költségvetési kiadással
341 e Ft pénzmaradvánnyal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Manninger Jenő, a Tanács elnöke
a Térségi Fejlesztési Tanács tagjai
7. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi költségvetésének elfogadása
Bali József: A költségvetés összeállításakor az 50.000 Ft pénzügyi hozzájárulással
számoltunk, illetve az államháztartáson kívülről átvett 711.000 Ft-os pénzeszközzel, valamint
a 341.000 Ft-os pénzmaradvánnyal, így a költségvetés főösszege 3.702.000 Ft. Kérdezem a
tagokat van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Nincs, szavazásra bocsájtom a 2014. évi
költségvetést. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a tanács 10
igen egyhangú szavazattal elfogadta a 2014.éviköltségvetést:

8/2014. (VI. 19.) M9TFT számú határozat
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács a 2014. évi költségvetés
Bevételeit
Kiadásait

3.702 e Ft-ban,
3.702 e Ft-ban

állapítja meg az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.
Felkéri a Tanács tagjai által képviselt szervezeteket, hogy a költségvetés alapján rájuk
eső, az elmaradt 2013. évi, illetve a 2014. évi 50.000,- Ft-os hozzájárulás összegének
az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 10049006-00292825-00000017 számú
pénzforgalmi számlájára történő befizetésről gondoskodjanak.
Határidő: 1.) 2014. december 31.
2.) 2014. július 15.
Felelős: 1.) Manninger Jenő, a Tanács elnöke
2.) a Tanács tagjai által képviselt szervezetek
8. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi munkatervének elfogadása
Bali József: A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint kétszer kell ülésezni, így a
munkaterv ennek megfelelően lett elfogadva. Ennek megfelelően a következő ülést
októberben tervezzük megtartani, ez nem zárja ki azt, hogy bármilyen ügyből kifolyólag
rendkívüli ülést tartson a tanács. Kérdezem a tagokat van-e kérdés? Nincs, szavazásra
bocsájtom a munkatervet. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
tanács 10 igen egyhangú szavazattal elfogadta munkatervét:
9/2014. (VI. 19.) M9TFT számú határozat
Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács a 2014. évi munkatervét az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Manninger Jenő, a Tanács elnöke
Bali József: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

K.m.e.

Manninger Jenő
a Tanács elnöke

Bali József
munkaszervezet vezető

