
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGY ŰLÉSÉNEK ELNÖKE         

11. sz. napirendi pont 
 
33-41/2013. ikt.sz. 
             Az előterjesztés törvényes: 
 
 
 
         dr. Barta László 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JAVASLAT 

Nógrád Megye Önkormányzatának a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban 
történő tagságának megszüntetésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 26-ai ülésére 
Előkészítette: Vadas Anett és a hivatal érintett munkatársai 



2 
 

Tisztelt Közgyűlés! 

 
A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: DTFT) 2004. december 13-án a 
területét érintő regionális és megyei fejlesztési tanácsok – Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács, Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési 
Tanács, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács – 
együttműködésével jött létre. 

I. 
A DTFT a 2007. április 26-án megtartott ülésén a 16/2007. (IV. 16.) számú határozatával 
megalapította a Dunakanyar Fejlesztési Nonprofit Kft.-t. (a továbbiakban: Kft.), melynek 
célja a DTFT Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása a 
Tanács önálló munkaszervezeteként.  

2011. július 1. napjától a DTFT munkaszervezeti feladatait a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban: DPÖTKT) látta el, amely 
egyben kistérségi területfejlesztési tanácsként is működött. 
 
Az területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: 
Tftv.) – 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása szerint – 28. § (1) bekezdése alapján a 
megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő területfejlesztési tanács 
jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat; ez a DTFT esetében a Komárom-
Esztergom; a Nógrád; valamint a Pest Megyei Önkormányzat.  

A Kft. továbbra is fennmaradt, azonban 2012. évben tevékenységét nem kezdte meg, 
tekintettel arra, hogy 2008-tól nem volt megbízott ügyvezetője, illetve 2011-ben az 
elmulasztott bevallások miatt bírság kiszabására került sor. Továbbá a cégbírósági bejegyzése 
is késett az alapító DTFT törzskönyvi azonosító számának hiánya miatt. 

A módosított Tftv. alapján a kistérségi területfejlesztési tanácsok megszűntek, így 2012. 
december 31. napjával a DPÖTKT tagönkormányzatai megszüntették a DPÖTKT-t, mint saját 
munkaszervezetüket. Az irattári anyagok a megszűnt munkaszervezet birtokában maradtak, 
ezért szükségessé vált a jogutódoknak döntést hozni atekintetben, hogy a továbbiakban ki 
lássa el a DTFT munkaszervezeti feladatait. 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 6/2013. (02. 15.) PMÖ határozatával hozzájárult, 
hogy a DTFT munkaszervezeti feladatait ideiglenesen a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 
lássa el. A DTFT a másik két önkormányzat döntését is kérte. A Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésére ugyanezen tartalmú döntés beterjesztésére 
került sor, melyet a 30/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozatával fogadott el. 

II. 
A DTFT dokumentumainak átvétele 2013. februárjában történt meg Szentendrén. Az átadás-
átvétel során Pest Megye Önkormányzata az anyagok hiányosságát állapította meg. A DTFT 
tagjainak személyében történt, valamint a jogszabályi változások miatt a Pest Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a szervezet megszüntetését, majd új formában történő 
újraalakítását javasolta.  

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 9/2013. (III. 
21.) Kgy. határozata 4. pontjában kinyilvánította egyetértését atekintetben, hogy a DTFT 
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munkaszervezete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal legyen, továbbá egyetértett azzal a 
felvetéssel is, hogy a szervezet újjá alakuljon. A Közgyűlés, – abban az esetben – ha az „új 
szervezet” működési feltételeit megismeri, akkor kíván csak dönteni arról, hogy tag kíván-e 
maradni vagy nem. Ezzel kapcsolatos információink azonban jelenleg is hiányosak. 

A DTFT 2013. szeptember 3-án kelt levelében ismertette, hogy a szervezet 
működésképtelenné vált, melynek törvényes helyreállítása érdekében – a Tftv. 15. § (8) 
bekezdés b) pontja alapján – a megyei közgyűlések elnökei mellett további egy-egy tag 
delegálása, valamint új elnök megválasztása szükséges. 
A Tanács működésének biztosítása érdekében a DTFT Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása válik szükségessé, melyben rögzítésre kerül a tagok tagdíjfizetési 
kötelezettsége, összegszerű megállapítás nélkül (ez a Tanács jövőbeli működését 
finanszírozná). 
 
A DTFT jövőbeni szerepétől függetlenül – a még meglévő – a Dunakanyar Fejlesztési 
Nonprofit Kft. további fenntartása indokolatlan, ezért végelszámolás keretében történő 
jogutód nélküli megszüntetése szükséges.  
Ezek alátámasztása érdekében a pénzügyi dokumentumokat – egyszerűsített éves beszámoló, 
kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés – Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke megküldte Nógrád Megye Önkormányzata részére (Az előterjesztés mellékletét 
képezi.), ezzel együtt kéri, hogy a Közgyűlés soron következő ülésén hozzon döntést arra 
vonatkozóan, hogy a jövőben a DTFT tagja kíván-e maradni. 
 
A megküldött anyagok áttekintése után, a jelenlegi bonyolult pénzügyi és jogi helyzetre való 
tekintettel, továbbá a tagdíj konkrét összegének megállapítása hiányában Nógrád megye 
számára a tagság megszüntetése célszerű.  
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
 
 

Salgótarján, 2013. szeptember 03. 

 

 

 

 

  Becsó Zsolt 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

Nógrád Megye Önkormányzatának a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban 
történő tagságának megszüntetésére 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 

tisztázatlan jogi és pénzügyi helyzetére való tekintettel, nem kíván tagja lenni az újjáalakult 

Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsnak. 

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Pest Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnökét. 

Határidő: 2013. szeptember 27. 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
 
 
    Becsó Zsolt       dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat        Nógrád megyei főjegyző 
      Közgyűlésének elnöke 
 
























































