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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. június 30. napi ülésén a Tolna 
Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosításával döntött a Megyei 
Fejlesztéspolitikai Tanácsosi tisztség létrehozásáról, és megalkotta a tisztségre 
vonatkozó alábbi szabályokat: 
 
A R. 64/A. §-a szerint: 
„(1) A Közgyűlés – a Közgyűlés elnökének javaslatára – egyszerű szótöbbséggel a 
Közgyűlés által kiemelt megyei fejlesztéseknek minősített beruházások, programok 
koordinálására, a megyei érdekek képviseletére Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsost 
választhat. 
(2) Kiemelt megyei fejlesztésnek különösen azok a beruházások, programok 
minősülnek, amelyek vagy területi lefedettségük, vagy a beruházás nagysága, 
fontossága okán a megye számára nagy jelentőséggel bírnak. 
(3) A Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos általános feladat- és hatásköre: 
a) tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés és annak bármely bizottsága 
nyilvános ülésén, 
b) előterjesztés benyújtására jogosult a hatáskörébe tartozó fejlesztések 
vonatkozásában, 
c) a Közgyűlés Elnökének felkérése alapján tájékoztatja a Közgyűlést a 
munkájáról, 
d) koordinációs feladatokat lát el az adott fejlesztéssel kapcsolatban a megyei 
önkormányzat és a fejlesztéssel érintett kormányzati és önkormányzati szervek 
között, 
e) érvényre juttatja a megyei területfejlesztési dokumentumokban meghatározott 
prioritásokat, 
f) közreműködhet nemzetközi kapcsolatok és együttműködések kialakításában 
és működtetésében a hatáskörébe tartozó fejlesztések vonatkozásában, 
g) ellátja a Közgyűlés határozatában részére meghatározott egyéb feladatokat. 
(4) A Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsosi tisztség nem minősül munkaviszonynak, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak. A tisztséget betöltő személyt e 
tevékenysége ellátásáért díjazás, tiszteletdíj nem illeti meg. 
(5) A Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsosi tisztség a Közgyűlés Elnökének 
megbízatásáig tart. A tisztség megszűnik lemondással vagy Közgyűlés általi 
visszahívással.” 
 
A tisztség létrehozását indokolta, hogy egy-egy kiemelt megyei fejlesztés nem 
kizárólag a beruházási területen, hanem azon kívül, a befogadó térségben is komoly 
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társadalmi, gazdasági és környezeti hatást gyakorol. Az építkezésen túl akár 
társadalmi feszültségekkel is számolni kell, de a települések műszaki infrastruktúráját 
is alkalmassá kell tenni a megnövekedett igénybevételnek. Annak érdekében, hogy 
egy-egy pontszerű beruházás ne okozzon jelentős hosszútávú területi 
különbségeket, a fejlesztések koordinációja nélkülözhetetlen.  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 31/2017. (VI. 30.) közgyűlési 
határozatával Süli János tárca nélküli minisztert Megyei Fejlesztéspolitikai 
Tanácsosnak választotta, tisztsége a 2019. október 13-án tartott önkormányzati 
választások napján megszűnt. 
 
Tekintettel arra, hogy a paksi két új blokkhoz kapcsolódó beruházás a megye egész 
területére kihatással van, hosszútávon alakítja Tolna megye gazdasági szerkezetét 
és befolyásolja társadalmát, így indokolt a beruházást továbbra is kiemelt megyei 
fejlesztésnek minősíteni. 
 
A paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe 
helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert, Süli János urat javasolom ismét 
Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsosnak megválasztani.  Szakmai életútja, 
helyismerete, valamint paksi polgármesterként és a megyei közgyűlés tagjaként 
szerzett tapasztalata, valamint tárca nélküli miniszterként végzett feladatai alapján 
alkalmas a tisztség betöltésére. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (X. 30.) közgyűlési határozata Megyei 
Fejlesztéspolitikai Tanácsos megválasztásáról. 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a paksi 

atomerőmű két új blokkjának megépítésére irányuló, 
továbbá a közvetett módon megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztéseket kiemelt megyei 
fejlesztésnek minősíti. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. 

november 1. napjával Süli Jánost megválasztja 
Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsosnak.  

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: értelemszerűen 
 

Szekszárd, 2019. október 28. 
 

          Fehérvári Tamás 
       a Közgyűlés elnöke 


