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Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. május 24-i ülése 7. számú 
napirendi pontja 
 
Tájékoztató a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt előrehaladásáról 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 
és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat – mint konzorcium-vezető, Medina Község 
Önkormányzatával, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint 
konzorciumi partnerekkel – a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 26/2017. (VII.10.) 
bizottsági határozatának végrehajtása értelmében támogatási kérelmet nyújtott be 
2017. július 31-én a TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívásra TOP-5.3.1-16-TL1-2017-
00002 azonosítószámmal, „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 
településének irodalmi, képzőművészeti és zene hagyományainak visszatanításával” 
címmel. 
A projekt célja: Pálfa, Sárszentlőrinc, Kölesd, Medina, Harc, Sióagárd, Szedres, 
Tengelic települések, mint a projekt célterületeit alkotó települések, közösségi 
életének feltárása minden érintett szereplő – önkormányzat, civil szervezet és 
magánszemély – érdemi részvételével: közösségfejlesztési vonalon stratégiai 
tervezés és célcsoportképzés, képzőművészeti, zenei, irodalmi vonalon tematikus 
programok, foglalkozások, érték vonalon gyűjtés és azok megismertetése, 
értékmegőrzés vonalon könyv, online felületek létrehozása keretében. Hozzájárulás 
a helyi értékek, hagyományok feltárásához, a társadalmi kérdések megoldásához, a 
helyi kulturális gazdaság teljesítményének fokozásához, a települések vonzerejének 
növeléséhez és az ott élők jólétéhez. 
 
A projekt összköltsége 60.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %, azaz a 
projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A Támogatási Szerződés megkötésére 
2018. február 19-én került sor. A projekt tervezett kezdése 2018. 01. 01., a projekt 
fizikai befejezésének tervezett napja 2021. 08. 31., a záró kifizetési igénylés 
benyújtásának határideje 2021. 11. 29. 
 
A projekt mérföldkövei az alábbiak szerint ütemezettek: 

1. mérföldkő a „Projekt tartalmi előkészítése”: 2018. 07. 15. 
2. mérföldkő a „Projekt tartalmi előkészítése”: 2018. 07. 31. 
3.-9. mérföldkő a „Programok lebonyolítása”: 2018. 08. 01-től 2021. 07. 31-ig 
10. mérföldkő „A projekt fizikai befejezése”: 2021. 08. 31. 

 
A projekt előkészítés időszakában a közösségek részvételével megvalósuló felmérés 
és tervezés feladat keretében – a Módszertani útmutatóban foglaltak mentén – sor 
került a közösségi interjúkra, a közösségi felmérésekre (kérdőívek), a közösségi 



2 

beszélgetéseke (lakossági fórumok). A felmérés és tervezés eredményeként 
elkészült a projekt megvalósítási időtartamára és további két évre vonatkozó Helyi 
Cselekvési Terv és a kapcsolódó rendezvénynaptár. A kötelező intézményi, ágazati 
együttműködés biztosítása érdekében 20 db együttműködési megállapodás jött létre 
civil szervezetekkel, oktatási, nevelési és kulturális intézményekkel. Megtörtént a 
projekt célterületét alkotó települések helyi esélyegyenlőségi programjának, 
közművelődési rendeletének felülvizsgálata, és amennyiben releváns, megújítása. A 
Helyi Cselekvési Tervben és a rendezvénynaptárban foglaltak alapján sor került a 
projekt költségvetésének, valamint az egyes mérföldkövekhez kapcsolódó 
indikátorvállalások felülvizsgálatára. Emellett az előkészítés időszakában 
megvalósult a rendezvénynaptár első programeleme. 
 
A 3. mérföldkő programok lebonyolítása (2018.08.01-2018.12.31.) időszakában a 
rendezvénynaptár ezen időszakára ütemezett programelemek a helyi igények 
alapján átütemezetten valósultak meg. Ez összesen 11 programelemet foglal 
magában, melyek célcsoportja óvodások, általános- és középiskolások, valamint az 
irodalmi vonal és a közösségfejlesztési vonal mentén bevont felnőtt korosztály. 
Emellett sor került további 1 oktatási intézménnyel együttműködési megállapodás 
kötésére, valamint a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak megbízására. 
 
Mindhárom mérföldkő vonatkozásában a Közreműködő Szervezet a kapcsolódó 
szakmai beszámolókat jóváhagyta. A „Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma” 
elnevezésű eredményességmérési keret indikátort a 2018. december 31-ig vállalt 
180 fő helyett 490 fő elérésével túlteljesült. 
 
A „Cselekvő közösségek” kiemelt projektben előírt együttműködés folyamatos: az 
adatszolgáltatási kötelezettségeknek a Tolna Megyei Önkormányzat rendre eleget 
tett, a kiemelt projekt által a szakmai-módszertani tanácsadás, támogatás, 
mentorálás biztosított. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi tag, 
a projektmenedzsment tevékenység ellátását mindhárom mérföldkő időszakában, 
valamint a projekt teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítja. A kötelező 
tájékoztatás és nyilvánosság releváns feladatainak ellátására vonatkozó elvárások 
teljesültek. Az aktuális rendezvényekről, valamint a projekt előrehaladásáról 
információk a projekthez létrehozott „Megyei Kultúr-kóstolgató” elnevezésű Facebook 
közösségi oldalon, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján és Facebook 
közösségi oldalán folyamatosan elérhetők. 
 
A projekt jelenleg a 4. mérföldkő programok lebonyolítása (2019.01.01-2019.06.30.) 
időszakában tart. Megtörtént a projekthez kapcsolódó eszközök beszerzések. 
Folyamatban van a „Térségi oktatófilm készítése három témában” tárgyú beszerzés. 
A kapcsolódó szakmai beszámolási kötelezettség határideje 2019. július 15. A 
mérföldkőben vállalt feladatok időarányosan megvalósultak. 
 
Általános tapasztalatként elmondható, hogy a rendezvényeken a résztvevői létszám 
a tervezetthez képest jelentősen magasabb, a célcsoportok kiemelt aktivitást 
mutatnak a projektben, és folyamatosan érkeznek pozitív visszajelzések. 
Az eltelt időszakak eredményeként pedig megállapítható, hogy a projekt a tervezett 
ütemezésnek, valamint a pályázati felhívás szerinti célnak megfelelően halad. 
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Határozati javaslat: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (V. 24.) közgyűlési határozata a TOP-
5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt előrehaladásáról 
szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja 
a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt 
előrehaladásáról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2019. május 14. 
 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 


