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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 

alakuló üléséről 

 

Készült:  2020. augusztus 4-én, Dunaföldvár, Rátkay köz 2. szám alatt. 

A jkv. írása megkezdve 10 óra 00 perckor. 

 

Jelen vannak: a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagjai: 

 Font Sándor országgyűlési képviselő úr, az Agrárminisztérium 

képviseletében, 

dr. Nemcsok Dénes helyettes államtitkár úr, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma képviseletében, 

dr. Mikulás Brigitta főosztályvezető asszony a Paksi Atomerőmű két új 

blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca 

nélküli miniszter képviseletében, 

Tipold Ferenc főosztályvezető úr a Pénzügyminisztérium képviseletében 

(Marczinkó Zoltán István helyettes államtitkár urat helyettesítve), 

Rideg László elnök úr, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 

Varga Nelli képviselő asszony, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 

dr. Molnár Krisztián elnök úr képviseletében Pálffy Károly, Fejér 

Megyei Önkormányzat, 

dr. Sükösd Tamás képviselő úr, Fejér Megyei Önkormányzat, 

Fehérvári Tamás elnök úr, Tolna Megyei Önkormányzat, 

Orbán Attila alelnök úr, Tolna Megyei Önkormányzat. 

 

 meghívottként: 

 Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért 

és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter úr, 

dr. Becskeházi Attila Csaba, a Paksi Atomerőmű kapacitásának 

fenntartásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésért, innovációért és 

lokalizációért Felelős Államtitkár 

 dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott úr, Tolna Megyei 

Kormányhivatal, 

Grónay Andrea Mária, 

Mikes Éva, 

Farkas Károly, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 

megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter 

munkatársa, 

Varga Zoltán, a Pénzügyminisztérium munkatársa, valamint  

a Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda 3 munkatársa. 

 

Süli János miniszter úr köszönti a megjelenteket, a megalakítandó szervezetnek tartalmas és 

eredményes munkát kíván. 
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Az alakuló ülést ideiglenesen levezető Tipold Ferenc főosztályvezető úr megállapítja, hogy a 

Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) 1996. évi XXI. törvény 

(továbbiakban Tftv.) 17. § (4) bekezdés szerinti tagjai, vagy meghatalmazott képviselői jelen 

vannak, az ITM és a Miniszterelnökség delegáltja kivételével. Megállapítja, hogy a Tanács a 

hiányzókkal együtt is határozatképes. Az alakuló ülésen a szavazati joggal rendelkező tagok 

(összesen 12) közül 10-en megjelentek. 

 

Az ülés jegyzőkönyvvezetője Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda részéről dr. Palicz András 

ügyvédjelölt. A jkv. hitelesítését a Tanács elnöke, valamint Tipold Ferenc és Fehérvári Tamás 

végzik. 

 

Tipold Ferenc főosztályvezető úr ismerteti az ülés napirendjét, és felhívja a tagokat, hogy 

esetleges további, az ismertetett napirendtől eltérő javaslataikat tegyék meg.  

A levezető elnök a napirendi javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

1. napirendi pont – az alakuló ülés napirendjének elfogadása 

 

A Tanács a jelen lévő tagok egyhangú támogatásával elfogadta az alábbi napirendet: 

 

1. Az alakuló ülés napirendjének elfogadása 

2. Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

3. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács vezető tisztségviselőinek megválasztása 

4. Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működéséhez szükséges tagi 

hozzájárulásról 

5. Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2020. évi feladatairól, munka- és 

költségtervéről 

6. Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács munkaszervezetéről 

7. Egyebek 

 

 

Jelenlévő tagok az alábbi előterjesztéseket tárgyalták meg és a Tanács az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

2. napirendi pont – Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

Tipold Ferenc röviden ismerteti a napirend tartalmát. Elmondja, hogy a területfejlesztésről és 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 16. § (1) bekezdése értelmében a térségi 

fejlesztési tanács szervezeti és működési szabályzatot készít és fogad el.  

A Tftv. 15.-17. §-ai tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyeket a szervezeti és működési 

szabályzat tartalmának összeállítása során figyelembe kell venni. Ezen túl az SzMSz összeállítása 

során célszerű figyelembe venni az Ávr. 13.§-a szerinti tartalmi elvárást is. 

A jogszabályból fakadó kötelező tartalmon túl a szervezeti és működési szabályzatban kell 

rögzíteni a tanács szervezetére és működésére vonatkozó mindazon szabályokat, amelyeket a 

tanács saját maga számára a szabályozott működés érdekében fontosnak tart. 

Módosító javaslatok:  

Tipold Ferenc módosító javaslatai:  
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1. A tervezet IV. fejezet 1. pontjához: a Tanács tisztségviselői az elnök, valamint a 4 

alelnök (a PM delegáltja és a 3 megyei közgyűlés elnökei). A több alelnök létét az 

SZMSZ minden érintett pontján érvényesíteni kell. 

2. A tervezet V. fejezet 9. pontjához: az SZMSZ tervezetét annyiban javasolja módosítani, 

hogy a Tanácsba delegáló szervezet vezetője írásban állandó helyettesítőt jelölhet meg, a 

delegált pedig, szintén írásban – az ülésen való részvétele akadályoztatása esetén – 

kizárólag eseti megbízást adhat a Tanács ülésén való részvételre.  

3. A tervezet V. fejezet 12. pontjához: az SZMSZ elfogadásához, módosításához a tanács 

határozatképessége esetén a jelenlévő tagok egyhangú többségének szavazata legyen 

szükséges.  

Font Sándor módosító javaslata: 

4. A tervezet III fejezet 10. pontjához: a minősített többséghez a Tanács tagjainak a fele 

plusz egy szavazat, tehát összesen 7 szavazat legyen szükséges, szemben az előterjesztés 

szerinti 8-cal. 

Szavazás az előterjesztésről: 

Levezető elnök megállapítja a szavazás előtt, hogy az ülés határozatképes, ezt követően az alakuló 

ülés a módosító javaslatokat egyhangúlag, ellenvélemény nélkül támogatta. Így a Tanács az alábbi 

határozatot hozta:   

A Tanács 1/2020. (08.04.) KDMFT határozata 

1. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács az előterjesztéshez szóban javasolt 

módosításokkal együtt elfogadja a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács Szervezeti és 

Működési Szabályzatát. 

2. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét, hogy a Közép-Duna Menti 

Fejlesztési Tanács megalakulásával összefüggő intézkedéseket tegye meg. Az 

államháztartási szabályozásnak megfelelően gondoskodjon a szervezet törzskönyvi 

nyilvántartásba vétele iránti igény benyújtásáról a Magyar Államkincstárnál. 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont – A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács vezető tisztségviselőinek (elnök, 

alelnök) megválasztása 

Tipold Ferenc röviden ismerteti a napirend tartalmát. Elmondja, hogy a területfejlesztésről és 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 15. § (6) bekezdése értelmében a térségi 

fejlesztési tanács a tagjai közül elnököt és alelnököt választ. A tisztségviselők a tanácsban végzett 

munkájukért díjazást nem kapnak, egyéb juttatásra nem jogosultak. A tisztségek betöltésének 

időtartama az SZMSZ III. fejezet 9. pontja értelmében határozatlan időre szól. 

Először az elnök személyéről fog a Tanács dönteni. A levezető elnök dr. Mikulás Brigittát, a 

Miniszterelnökség főosztályvezetőjét, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 

megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter delegáltját javasolja a Tanács 

elnöki tisztségére. 

Főosztályvezető röviden bemutatkozik. 

Szavazás az elnök személyéről: 

Levezető elnök megállapítja szavazás előtt, hogy az ülés határozatképes és más javaslat az elnök 

személyére nem érkezett. Az alakuló ülés egyhangúlag, ellenvélemény nélkül az alábbi 

határozatot hozta:   

A Tanács 2/2020. (08.04.) KDMFT határozata 

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2020. augusztus 4. napjától határozatlan időre elnökének 

választja Dr. Mikulás Birgittát, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és 

üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter delegáltját. 
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Következik a Tanács alelnökének megválasztása. 

Tekintettel az elfogadott SZMSZ IV. fejezetére, valamint arra, hogy a Közép-Duna Menti 

Fejlesztési Tanács tagjainak száma 12, az elnök mellett a levezető elnök négy alelnök 

megválasztását javasolja. A megválasztott elnök Marczinkó Zoltán István helyettes államtitkárt a 

Pénzügyminisztérium képviseletében, Rideg László elnök urat a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat részéről, Dr. Molnár Krisztián elnök urat a Fejér Megyei Önkormányzat részéről 

és Fehérvári Tamás elnök urat a Tolna Megyei Önkormányzat részéről javasolja alelnököknek.  

Szavazás az alelnök személyéről: 

A levezető elnök megállapítja szavazás előtt, hogy az ülés határozatképes, ezt követően az alakuló 

ülés egyhangúlag, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta:   

A Tanács 3/2020. (08.04.) KDMFT határozata 

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2020. augusztus 4. napjától határozatlan időre 

alelnökének választja Marczinkó Zoltán Istvánt, a Pénzügyminisztérium delegáltját, Rideg Lászlót 

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnökét, Dr. Molnár Krisztiánt, a Fejér Megyei 

Önkormányzat elnökét és Fehérvári Tamást, a Tolna Megyei Önkormányzat elnökét.  

 

Tipold Ferenc levezető gratulál a megválasztott tisztségviselőknek és átadja az ülés további 

vezetését a megválasztott elnök asszonynak. 

 

4. napirendi pont – Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működéséhez 

szükséges tagi hozzájárulásról 

Elnök asszony tájékoztatja a Tanácsot arról, hogy a Tftv. 16. § (4) bekezdése szerint a térségi 

fejlesztési tanács működtetését a tagok által képviselt szervezetek befizetései és egyéb bevételek 

biztosítják. A Tftv. 16.§ (8) bekezdése értelmében a kiemelt térségi fejlesztési tanácsok 

működtetéséhez a központi költségvetés támogatást nyújt. 2020 évben működtetésre az éves 80 

millió Ft hozzájárulást időarányosan biztosítja az állam, vagyis 40 millió forintot, amely összegre 

a Támogatói okirat előkészítése megkezdődött. Ez a 40 m Ft egyben tartalmazza a minisztériumok 

tagi hozzájárulását is. 

A többi tag, vagyis a megyei önkormányzatoknak a tanács működéséhez való hozzájárulására az 

előterjesztés 3 verziót kínál, amelyek közül Elnök asszony a C változatot javasolja elfogadni. 

Hozzászólások: 

Fehérvári Tamás a C változatot javasolja.  

Rideg László a C változatot javasolja.  

Fejér Megyei Közgyűlés delegáltja is a C változatot támogatja.  

Módosító javaslatok: 

Nincs.  

Szavazás az előterjesztésről: 

Levezető elnök megállapítja szavazás előtt, hogy az ülés határozatképes. Ezt követően az alakuló 

ülés egyhangúlag, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta:   

A Tanács 4/2020. (08.04.) KDMFT határozata 

1. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács az előterjesztésben szereplő változatok közül 

elfogadja a C. verziót (településszám-arányos felosztás), biztosítva, hogy a működéshez szükséges 

pénzügyi fedezet részeként a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsban szavazati joggal 

rendelkező szervezetek – a Kormány részéről tagként részt vevők kivételével – összesen 1.500.000 

Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint befizetést teljesítsenek a tanács által nyitandó kincstári fizetési 

számlára, 2020. szeptember 30. napjáig.  
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2. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tudomásul veszi, hogy a Kormány képviseletében 

résztvevő tagok által képviselt minisztériumok tagi hozzájárulását a Tftv. 16.§ (8) bekezdése 

értelmében évente nyújtott működési támogatás biztosítja, a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott TEÖF-előirányzat terhére. 

 

5. napirendi pont – Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2020. évi 

feladatairól, munka- és költségtervéről 

Az előterjesztést helyben kapták kézhez a Tanács tagjai. 

Elnök asszony tájékoztatja a Tanácsot arról, hogy a Tanács 2020-ra vonatkozóan az alábbi 

feladatok ellátását tűzi ki célul: 

• a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának és programjának 

elkészítése. E feladatra a Századvég konzorciummal megkezdődött az előzetes egyeztetés, 

mert a 2021-2027 időszak tervezésével párhuzamosan kellene e feladatnak megvalósulnia, 

lehetőség szerint ez év végéig. 

• a Térség önkormányzatai, vállalkozásai és civil szervezetei közötti együttműködés erősítése, 

a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok kidolgozása és megvalósításuk 

előkészítése,  

• a Tanács és munkaszervezete működési feltételeinek, működőképességének biztosítása. 

Elnök Asszony tájékoztat arról is, hogy 3 témakörben (energetika, vízgazdálkodás és közlekedés) 

a térség projekt-előkészítésre KEHOP-forrást igényel, amely ügy a Kormány döntésére vár. 

Elnök asszony ismerteti továbbá, hogy a Tanács ez évben még két ülést tervez, októberben és 

decemberben. 

A költségvetés 2020. évi tervezett főösszege 90,5 m Ft vagyis a tervezett bevétel és kiadás is 

ekkora összeg. 

Hozzászólások: 

Font Sándor úr kéri, hogy a Századvég-konzorciumnak adandó megbízás tartalmáról, amennyiben 

az véglegessé válik, a Tanács tagjai kapjanak tájékoztatást. 

Módosító javaslatok: 

Nincs.  

Szavazás az előterjesztésről: 

Levezető elnök megállapítja szavazás előtt, hogy az ülés határozatképes, ezt követően az alakuló 

ülés egyhangúlag, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta:   

A Tanács 5/2020. (08.04.) KDMFT határozata 

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács a 2020. évi munka- és költségtervét az előterjesztés 

szerint fogadja el. A 2020. évi költségvetés tervezett főösszegét 90,5 m Ft-ban állapítja meg. 

 

6. napirendi pont – Előterjesztés a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 

munkaszervezetéről 

Elnök asszony tájékoztatja a Tanács tagjait arról, hogy a térségi fejlesztési tanácsnak 

munkaszervezetet kell felállítania. Elnök asszony javasolja, hogy a Közép-Duna Menti Fejlesztési 

Tanács a munkaszervezetet egyszemélyes társaságként, nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

formájában hozza létre.  

Az egyszemélyes társaság cégneve: KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A társaság rövidített cégneve: KDMFÜ Nonprofit Kft. 

A Társaság székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

A Társaság a Tanács munkaszervezeti és egyéb feladatait közfeladatként látja el. Elkészült a 

Társaság alapító okiratának tervezete is egy ügyvédi iroda közreműködésével.  
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A Társaság törzstökéjét 3.000.000 Ft-ban javasolja megállapítani.  

A könyvvizsgálói tevékenység ellátására a PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti 

Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság javasolja. 

A munkaszervezet vezetői feladatkörének ellátására a fejlesztéspolitikában és a 

területfejlesztésben elért jelentős szakmai és vezetői tapasztalatai alapján Grónay Andrea Máriát 

javasolja az előterjesztő kinevezni, a társaság alapító okiratának ellenjegyzésének hatályával, 

határozatlan időre. 

A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező, amelyet három természetes személyből 

javasolt létrehozni. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az Alapító nevezi ki és hívja vissza. 

Az Alapító a visszahívás jogát bármikor, indoklás nélkül gyakorolhatja.  

A megbízatás határozatlan időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

hivatalos bejegyzésének napja.  

A társaság Felügyelő Bizottságába az alábbi tagok delegálását javasolja az előterjesztő elfogadni: 

Mikes Éva , Dr. Balás László, Mittler István. 

Hozzászólások: 

Grónay Andrea Mária röviden bemutatkozik.  

Süli János javaslatot tesz arra, hogy Mikes Éva legyen a társaság Felügyelő Bizottságának elnöke.  

Módosító javaslatok: 

Nincs.  

Szavazás az előterjesztésről: 

Levezető elnök megállapítja szavazás előtt, hogy az ülés határozatképes, ezt követően az alakuló 

ülés egyhangúlag, ellenvélemény az alábbi határozatot hozta:   

A Tanács 6/2020. (08.04.) KDMFT határozata 

1. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács a munkaszervezeti feladatok ellátása céljából 

létrehozza a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságot. 

2. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács a munkaszervezet székhelyeként Dunaföldvár, Kossuth 

Lajos utca 2.-t jelöli meg. A munkaszervezet telephelye(i): az alapító okiratban rögzítettek alapján 

alakul. 

3. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Kft.-t az alapító okirat szerint 3,0 millió Ft törzstőkével jegyzi be és gondoskodik a Társaság 

vagyoni háttérének megteremtéséről. 

4. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács a munkaszervezet Felügyelő Bizottságába a következő 

tagokat delegálja:  

a. Mikes Éva  

b. dr. Balás László 

c. Mittler István  

5. A Felügyelő Bizottság elnöke Mikes Éva.  

6. E feladatai ellátásáért a Felügyelő Bizottság elnöke bruttó 240 ezer Ft/év, a Felügyelő 

Bizottság másik két tagja bruttó 200 ezer Ft/év díjazásban részesül. 

7. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét, hogy a Közép-Duna Menti 

Fejlesztési Tanács munkaszervezetének 1-6. pontok szerinti megalakításához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 
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8. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács a munkaszervezet vezetői feladatkörének ellátására 

Grónay Andrea Máriát nevezi ki, a társaság alapító okiratának ellenjegyzésétől kezdődően 

határozatlan időre. 

9. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács az ügyvezető munkabérét bruttó 1.400.000 Ft/hó 

összegben állapítja meg. A munkabéren kívül az ügyvezetőt cafeteria juttatások, céges telefon és a 

saját autó hivatali használatáért gépkocsi költségtérítés illetik meg. 

10. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét, hogy a Közép-Duna Menti 

Fejlesztési Tanács munkaszervezete vezetőjének 8.-9. pontok szerinti kinevezéséhez szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 

11. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács felkéri a munkaszervezet ügyvezetőjét, hogy a 

munkaszervezet ügyrendjét készítse el, s azt a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2020. 

októberi ülésére terjessze elő jóváhagyásra. 

Határidő: 2020. szeptember 25. 

12. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács a munkaszervezet könyvvizsgálati feladatainak 

ellátására a PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 

Társaságot bízza meg, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Társaság alapító okiratának 

ellenjegyzésének időpontjától. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes 

személy neve: Bartha Gyula.  

 

7. napirendi pont – Egyebek 

Sajtóközlemény kiadásával kapcsolatban határozathozatalra nem került sor, de a jelenlévő tagok a 

tanács megalakulásáról szóló közlemény kiadását egyhangúlag támogatták.  

 

Egyéb napirendi pont és javaslat hiányában a jegyzőkönyv és az alakuló ülés lezárva: 2020. 

augusztus 4. 11 óra 40 perckor.  

  

Kmf. 

 

************************* 

 

 

…………………………………… 

Dr. Mikulás Brigitta 

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke 

 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

Tipold Ferenc Fehérvári Tamás 

a Tanács tagja, hitelesítő a Tanács tagja, hitelesítő 

 

…………………………………… 

dr. Palicz András  

jegyzőkönyvvezető 

 


