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SZEMÉLYI RÉSZ 

 
— 

 
 
 

II.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 
 
8/2012. (IX. 28.) rendelet A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
 

III.  
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 
 
 
41/2012. (IX. 28.) határozat A lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
42/2012. (IX. 28.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 
 
43/2012. (IX. 28.) határozat A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. szeptemberig 

elvégzett területfejlesztési feladatairól, a Tolna 
megyére elkészített helyzetelemzés 
munkaanyagának bemutatásáról készült beszámoló 
tárgyában. 
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44/2012. (IX. 28.) határozat A Tolna megye területfejlesztési szereplői 
elképzeléseinek feltárása, a 2014-20 közötti 
európai uniós programozási időszakra vonatkozó 
tervezési folyamat partnerségi tervéről. 

 
 
 

 
IV.  

KÖZLEMÉNYEK 
 
A Magyar Közlönyben – 2012. július 15. és 2012. szeptember 30. között – 
kihirdetett egyes jogszabályokról. 
 
 
 

V.  
MELLÉKLETEK 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozatának 
melléklete.  
 



2012. év szeptember hó Tolna Megyei Közlöny XXII. évfolyam 3. szám 

  

I. 
SZEMÉLYI RÉSZ 

 
— 

 
 
 

II. 
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
8/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II. 

17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 
Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) összevont, 
halmozódás nélküli 2012. évi  
1. költségvetési bevételi előirányzatát   314 527 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát  889 129 E Ft-ban 
3. költségvetési hiány összegét  574 602 E Ft-ban 
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló előző évek pénzmaradványának 
 igénybevételét   574 602 E Ft-ban 

a) ebből: működési célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét  513 987 E Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét   60 615 E Ft-ban 

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 
bevételeit  0   Ft-ban 

6. a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait   0   Ft-ban 
állapítja meg. 
 
(2) A  Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 
2012. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 
1. működési költségvetés bevételi előirányzatát  289 949 E Ft-ban 
2. működési költségvetés kiadási előirányzatát 806 936 E Ft-ban 
3.   felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  21 578 E Ft-ban 
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4.  felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát  82 193 E Ft-ban 
5.  kölcsönök bevételi előirányzatát 3 000 E Ft-ban 
6.  kölcsönök kiadási előirányzatát 0    Ft-ban 
állapítja meg.” 

 
2.  §  A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ (1)A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 274 008 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 274 008 E Ft-ban 
3. a költségvetési hiány összegét 0    Ft-ban 
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 
    szolgáló előző évek pénzmaradványának 
 igénybevételét   0    Ft-ban 

a) ebből: működési célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét 0    Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét   0    Ft-ban 

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 
bevételeit  0    Ft-ban 

6.  működési költségvetés bevételi előirányzatát   263 810 E Ft-ban 
7. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként 

a) központi költségvetésből kapott támogatás 
előirányzatát 251 347 E Ft-ban 

b) működési célú támogatásértékű bevétel 
előirányzatát 11 372 E Ft-ban 

c) intézményi működési bevétel előirányzatát 49 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszköz  

előirányzatát 1 042 E Ft-ban 
e) előző évi működési maradvány átvétel 

előirányzatát 0    Ft-ban 
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát  263 810 E Ft-ban 
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként  

a) a személyi juttatások előirányzatát  0    Ft-ban 
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát  0    Ft-ban 
c) a dologi kiadások előirányzatát  34 595 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát   4 458 E Ft-ban 
f)  az Önkormányzati Hivatal működési költségvetési 

támogatás előirányzatát 211 479 E Ft-ban  
g) az általános tartalék előirányzatát 7 028 E Ft-ban 
h) a működési célú céltartalék előirányzatát 6 200 E Ft-ban 

10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  10 198 E Ft-ban 
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül 

a) a felhalmozási célú támogatásértékű 
bevétel előirányzatát 4 330   Ft-ban 

b) a felhalmozási bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 5 868 E Ft-ban 
d) előző évi felhalmozási célú maradvány 

átvétel előirányzatát 0    Ft-ban 
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12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát  10 198 E Ft-ban 
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:  

a) intézményi beruházások előirányzatát  10 198 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát 0    Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát   0    Ft-ban 
e) az Önkormányzati Hivatal felhalmozási  

költségvetési támogatását 0    Ft-ban  
14. kölcsönök bevételi előirányzatát 0    Ft-ban 
15. kölcsönök kiadási előirányzatát 0    Ft-ban 

állapítja meg. 
 

 (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi 
költségvetésének  
1. költségvetési bevételi előirányzatát 251 998 E Ft-ban 
2. költségvetési kiadási előirányzatát 826 600 E Ft-ban 
3. a költségvetési hány összegét     574 602 E Ft-ban  
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására 

szolgáló előző évek pénzmaradványának 
igénybevételét           574 602 E Ft-ban 
a) ebből: működési célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét  513 987 E Ft-ban 
b) ebből: felhalmozási célú előző évek 
pénzmaradványának igénybevételét  60 615 E Ft-ban 

5. működési költségvetés bevételi előirányzatát   237 618 E Ft-ban 
6. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként 

a) az  önkormányzat költségvetéséből kapott támogatás 
előirányzatát 211 479 E Ft-ban 

b) működési célú támogatásértékű bevétel 
előirányzatát 500  E Ft-ban 

c) intézményi működési bevétel előirányzatát 25 639 E Ft-ban 
d) működési célú átvett pénzeszköz  

előirányzatát 0    Ft-ban 
e) előző évi működési maradvány átvétel 

előirányzatát 0    Ft-ban 
7. működési költségvetés kiadási előirányzatát  754 605E Ft-ban 
8. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként  

a) a személyi juttatások előirányzatát  140 443 E Ft-ban 
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát  35 543 E Ft-ban 
c) a dologi kiadások előirányzatát  85 287 E Ft-ban 
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát  0    Ft-ban 
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát    493 332 E Ft-ban 

9. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát    11 380 E Ft-ban 
10. felhalmozási költségvetés bevételen belül 

a) az önkormányzat költségvetéséből kapott támogatás 
előirányzatát 0    Ft-ban 

b) a felhalmozási célú támogatásértékű 
bevétel előirányzatát 11 380 E Ft-ban 

b) a felhalmozási bevétel előirányzatát 0    Ft-ban 
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 0    Ft-ban 



2012. év szeptember hó Tolna Megyei Közlöny XXII. évfolyam 3. szám 

  

d) előző évi felhalmozási célú maradvány 
átvétel előirányzatát 0    Ft-ban 

11. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát  71 995 E Ft-ban 
12. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:  

a) intézményi beruházások előirányzatát  71 995 E Ft-ban 
b) felújítások előirányzatát  0    Ft-ban 
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát  0    Ft-ban 

13. kölcsönök bevételi előirányzatát 3 000 E Ft-ban 
14. kölcsönök kiadási előirányzatát 0    Ft-ban 

állapítja meg.” 
 
3. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„10. §  A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat  költségvetésében a 2012. 
évi  

1. általános tartalék előirányzatát   7 028 E Ft-ban 
2. működési céltartalék előirányzatát     6 200 E Ft-ban 
3. felhalmozási céltartalék előirányzatát     0    Ft-ban 
állapítja meg.” 
 

4. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 
17) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
(2)  A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
(3)  A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 
17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 
(4)  A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 
17. ) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 
(5)  A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 
17. ) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. 
 

5. §  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 
bevételi előirányzata változásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6., kiadási 
előirányzata változásának jogcímeit és összegeit a rendelet 7. melléklete szerint  
hagyja jóvá.  
 
6. §  A  Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatát, változásának 
jogcímeit és összegeit a rendelet 8., kiadási előirányzatát, változásának jogcímeit és 
összegeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
7. §  Ez a rendelet 2012. szeptember 30-án lép hatályba. 
 

dr. Puskás Imre    dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
Záradék: 
A rendelet 2012. szeptember hónap 28. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2012. szeptember hónap 28. nap. 
 
  dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző 
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 III. 
TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2012. (IX. 28.) közgyűlési 
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 30/2012. (VI. 29.), 
31/2012. (VI. 29.), 32/2012. (VI. 29.), 33/2012. (VI. 29.), 
34/2012. (VI. 29.), 35/2012. (VI. 29.), 37/2012. (VI. 29.), 
38/2012. (VI. 29.), és a 39/2012. (VI. 29.) lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 42/2012. (IX. 28.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban 
foglaltakat tudomásul veszi. 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 43/2012. (IX. 28.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. 
szeptemberig elvégzett területfejlesztési feladatairól, a 
Tolna megyére elkészített helyzetelemzés 
munkaanyagának bemutatásáról készült beszámoló 
tárgyában: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2012. szeptemberig elvégzett területfejlesztési 
feladatiról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2012. szeptember 28. 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési 
határozata a Tolna megye területfejlesztési szereplői 
elképzeléseinek feltárása, a 2014-20 közötti európai uniós 
programozási időszakra vonatkozó tervezési folyamat 
partnerségi tervéről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-20 közötti 
Európai Uniós programozási időszakra vonatkozó tervezési 
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folyamat partnerségi tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2012. szeptember 28. 
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IV. 
KÖZLEMÉNYEK 

 
 
202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központról. 
 
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. 
 
34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet A közzétételi listákon szereplő adatok 

közzétételéhez szükséges közzétételi 
mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM 
rendelet módosításáról. 

 
1309/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat A Wekerle Terv – a magyar gazdaság 

Kárpát-medencei léptékű növekedési 
stratégiájáról. 

 
1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat A megyei múzeumok, könyvtárak és 

közművelődési intézmények 
fenntartásáról. 

 
44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet A lakáscélú munkáltatói kölcsönről. 
 
262/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet A megyei intézményfenntartó 

központokról, valamint a megyei 
önkormányzatok konszolidációjával, a 
megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egészségügyi 
intézményeinek átvételével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 
módosításáról. 
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V. 
MELLÉKLETEK 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés  
44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozatának melléklete 

 
Partnerségi Terv 

 
A térség területfejlesztési szereplői elképzeléseinek feltárása, a tervezési 
folyamat partnerségi tervének elkészítése és végrehajtása 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. 
§ (1) bekezdése szerint „ A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely 
törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, 
területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.” A 2011. évi CXCVIII. 
törvény alapján a megye vált a területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé. A 
megyék első legfontosabb feladata egy szakmailag jól összeállított megyei 
területfejlesztési koncepció elkészítése. A Tolna megyére készített MTFK 
tartalmazza a területfejlesztési, a vidékfejlesztési, valamint az egyéb szakterületek 
koncepcionális fejlesztési elgondolásait. A megyei szintű területfejlesztés tervezés a 
korábbinál erősebb központi területfejlesztési tervezési szakmai koordinációval, 
támogatással és ellenőrzéssel folyik. 

 
  A Tolna Megyei Önkormányzat a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján az 
érintettek számára, már a tervezés megkezdése során biztosítja a szakmai 
véleménynyilvánítás lehetőségét. Az Európai Unió Strukturális Alapjaira vonatkozó 
Általános Rendelet alapján a “partnerség” elve a közösségi támogatások 
előkészítésére, finanszírozására, monitoringjára és értékelésére is kiterjed. A 
partnerség fogalma magában foglalja az Európai Bizottság és a magyar kormány 
közötti, illetve a magyar központi és területi közigazgatási egységek és a szociális, 
gazdasági, civil, stb. partnerek közötti együttműködést is.  
 
A partnerségi terv elkészítése 
 
A Partnerségi Terv elkészítése során arra törekedtünk, hogy az érintettek azon körét 
sikeresen vonjuk be a folyamatos, rendszeres egyeztetésekkel érintettek körébe, 
akik a korábbi időszakban (elmúlt 10 évben) is meghatározó szereplői voltak a 
tevékenységükkel, információikkal, véleménynyilvánításukkal a megyei 
fejlesztéseknek, a megye felzárkóztatásának. 
 
A Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának (TMTFK) összeállítása a 
partnerség elvének alkalmazásával történik.  
 
A társadalmi egyeztetési folyamat során az alábbi alapelvek érvényesülnek: 
 

1. Tervezhetőség és strukturáltság  

Az TMTFK társadalmi egyeztetése koordináltan, a vélemények fogadása 
meghatározott szempontrendszer szerint, az TMTFK kialakításában résztvevő 
összes partner bevonásával, strukturáltan történik. 
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2. Folyamatos információnyújtás és információszerzés 

Az összes partner esetében alapvető fontosságú a megfelelő időben történő 
információnyújtás és információszerzés. 
 

3. Partnerség 

A partnereket egyenrangú feleknek kell tekinteni, az érintettek mindegyikének 
lehetősége van egyeztetésre, valamennyi beérkezett (értékelhető) véleményt 
figyelembe kell venni. 
 

4. Bizalom 

A partnerek számára biztosítani kell, hogy a döntéshozatalról érdemi információkat 
kapjanak, a beküldött véleményeikre érdemi visszajelzéseket kell küldeni. 
 

5. Koncentráltság és konszenzus 

Fontos, hogy a partnerek tudják, ismerjék a társadalmi egyeztetések hasznosságát 
és tisztában legyenek azzal, hogy az elhangzott javaslatok az egyeztetésekbe 
beépíthetők. 
 

6. Nyitottság, nyilvánosság és átláthatóság (Transzparencia) 

Az egyeztetési folyamatba az érintettek bármelyik fázisban bekapcsolódhatnak. 
Fontos cél az érintettek minél szélesebb körének elérése, megszólítása. Az 
egyeztetési folyamat során biztosítani kell a legszélesebb nyilvánosságot és minden 
információhoz való hozzáférést (Internet, írott és elektronikus médiák). 
 

7. Közérthetőség és hatékony kommunikáció 

Az egyeztetési folyamatok során biztosítani kell, hogy mindenki számára elérhető 
kommunikációs csatornán folyjanak az egyeztetések a lehető legközérthetőbb 
nyelvezetet használva. 
 

8. Dokumentáltság  

Az egyeztetések lépései, az abban résztvevő partnerek véleménye teljes körűen  
dokumentált kell legyen. Törekedni kel a dokumentációk teljes körű 
nyilvánosságának biztosítására. 
 

9. Folyamatos monitoring, visszacsatolás  

Az TMTFK egyeztetése a prioritások kialakításától kezdve a végleges változat 
megvitatásáig folyamatosan zajlik. Érdemi dialógus jön létre az észrevételek, 
javaslatok strukturált feldolgozása és megválaszolása során. Vizsgálni kell, hogy a 
társadalmi egyeztetés megfelelően zajlott-e le, az érintettek véleménye megfelelően 
beépítésre került-e, az összes elv és az előre rögzített tervezés érvényesült-e a 
megvalósítás során. 
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10. Esélyegyenlőség  

A TMTFK egyeztetésének teljes folyamatában érvényesül a nők és férfiak közötti 
esélyegyenlőség.  
 
A partnerségi terv végrehajtása 
 
Az alapelvek figyelembevételével került kialakításra a Partnerségi Terv az alábbiak 
szerint: 
 

I. Zárt társadalmi-szakmai egyeztetések (írott és szóbeli): 

1. Az érintettek fejlesztési elképzeléseinek feltárása 

Feladat-meghatározás: a fejlesztési prioritások mentén a Tolna Megye települési 
önkormányzatainak, a vállalkozói szféra, illetve a civil szféra fejlesztési 
elképzeléseinek összegyűjtése személyes találkozók által és kérdőíves formában 
Koordináló: Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala, Területfejlesztési Osztály 
 

2. Egyeztetési folyamat a tervezés során 

Feladat-meghatározás: a tervezési munkaszakaszban egyeztetés az érintettek 
bevonásával mérföldkövenként (Helyzetelemzés – Területfejlesztési koncepció – 
Stratégiai program – Operatív program) 
 
A társadalmi egyeztetés (konzultáció) szereplői a szakmai anyagok készítése során: 
 

o KSH Tolna Megyei Igazgatósága 
o Tolna megyei települési önkormányzatok 
o Tolna Megyei Agrárkamara 
o Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
o Tolna Megyei Kormányhivatal 
o Kereskedők és Vállalkozók Tolna Megyei Szervezete 
o VOSZ Tolna Megyei Szervezete 
o Városi civil tanácsok 
o Lakható Szekszárdért Egyesület (Civil Információs Centrum működtetése) 
o Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
o Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 
o Tolna Megyei Mérnök Kamara 
o Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
o Pécsi Tudományegyetem  
o Takarékszövetkezetek (Tolna megye területén működő) 
o Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. 
o Paksi Atomerőmű Zrt. 
o LEADER helyi akciócsoportok 
o Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  
o Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás  
o Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás  
o Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás  
o Paksi Többcélú Kistérségi Társulás  
o Kistérségenként a 10 legnagyobb adózó vállalkozó (50 vállalkozás) 
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o Megyei és regionális szinten meghatározó vállalkozásfejlesztő, agrárfejlesztő 
szervezetek 

o Megyei és regionális szinten meghatározó termelői együttműködések 
(klaszterek, TÉSZ, BÉSZ, Termelői csoport) 
 

Koordináló: Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala, Területfejlesztési Osztály 
 

II. Nyílt (online – e-mailen, illetve elsősorban a www.tolnamegye.hu honlapon 
keresztül) társadalmi-szakmai egyeztetések: 

A tervezési dokumentumok mérföldkövenkénti (Helyzetelemzés – Területfejlesztési 
koncepció – Stratégiai program – Operatív program) véleményeztetése 
 
Feladat-meghatározás: 
 

a) az elkészült szakmai anyagok megküldése véleményezésre a 218/2009. (X.6.) 
Korm. rendelet 10. sz. melléklete alapján a következő szerveknek: 
 
 Országos Területfejlesztési Tanács; 
 miniszterek; 
 a következő kormányhivatalok: 

o Központi Statisztikai Hivatal, 
o Tolna Megyei Kormányhivatal, 
o Magyar Energia Hivatal, 
o Országos Atomenergia Hivatal; 

 Országos Környezetvédelmi Tanács; 
 Magyar Tudományos Akadémia; 
 országos önkormányzati érdekszövetségek; 
 az érintett térségi fejlesztési tanácsok; 
 az érintett megyei önkormányzatok; 
 Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata; 
 az érintett települési önkormányzatok; 
 az érintett területi államigazgatási szervek közül: 

o illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség; 
o működési területével érintett nemzeti park igazgatóság; 
o működési területével érintett vízügyi igazgatóság; 
o Nemzeti Környezetügyi Intézet működési területtel érintett területi 

kirendeltsége. 
o  

b) az elkészült szakmai anyagok közzététele társadalmi egyeztetés céljából a 
www.tolnamegye.hu  honlapon. 

 
Koordináló: Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala, Területfejlesztési Osztály 
 
A partnerségi terv eredményei alapján 
 
A partnerségi terv segítségével a megyei fejlesztési anyagok, szakmai programok 
széles körű szakmai és társadalmi egyeztetésére kerül sor. A nagy nyilvánosság 
biztosítása, a többszintű véleményezés garantálja a szakmai anyagok minél inkább 
helyi igényekhez való igazítását. A megye felzárkóztatásában, fejlesztésében 



2012. év szeptember hó Tolna Megyei Közlöny XXII. évfolyam 3. szám 

  

érdekeltek (érintettek) a programok véleményezésén keresztül közvetlenül is részt 
vesznek saját jövőjük alakításában. 
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