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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, 
és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság.  
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2015. (IV. 30.) közgyűlési 
határozatával elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz 
(TOP) kapcsolódó Tolna megyei Integrált Területi Program 2.0-ás változatát, melyet 
a Nemzetgazdasági Minisztérium a TOP tervezéshez kapcsolódó területfejlesztési 
szakmai és végrehajtási szempontok szerint minőségbiztosított, majd a Kormány a 
1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatával jóváhagyott.  
 
A Tolna megyei Integrált Területi Program 1. számú módosítására a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése már a 2016. április 15-i közgyűlésen javaslatot tett, mely 
alapján elkészült a területfejlesztési dokumentum 1. számú módosítása. A Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 23-i ülésén a 46/2016. (IX.23) 
közgyűlési határozatával fogadta el a Tolna megyei ITP 1. számú módosítását.  
A Tolna megyei Integrált Területi Program 2. számú módosítását a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 2017. október 27-i ülésén a 48/2017. (X. 27.) közgyűlési 
határozatával fogadta el. 
A Tolna megyei Integrált Területi Program 3. számú módosítását a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 2018. április 20-i ülésén a 23/2018. (IV. 20.) közgyűlési 
határozatával fogadta el. 
A Tolna megyei Integrált Területi Program 4. számú módosítását a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 23-i ülésén az 51/2018. (XI.23.) 
közgyűlési határozatával fogadta el. 
A Tolna megyei Integrált Területi Program 5. számú módosítását a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a 2019. december 6-i ülésén a 56/2019. (XII. 06.) 
közgyűlési határozatával fogadta el. 
 
A Területi szereplőnek a 272/2014. (XI. 05.) Kormány rendelet 19. § b) pontja, 
valamint az 57. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva az ITP 
módosításának kezdeményezésre a Pénzügyminisztériumnál, mint Irányító 
Hatóságnál évente két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig van lehetősége.  
 
A Tolna megyei Integrált Területi Program újabb felülvizsgálata szükséges a 
következő indokok alapján: 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 21-22. cikke rögzíti 
az eredményességi felülvizsgálat tényét és teendőit. Az Európai Bizottság 2019-ben 
a tagállamokkal együttműködésben, valamennyi tagállamban felülvizsgálja a 
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programok teljesítését az adott programokban meghatározott eredményességmérési 
célok alapján. Az eredményességi felülvizsgálat során prioritások szintjén 
megvizsgálták a programok részcéljainak teljesítését, a tagállamok által 2019-ben 
benyújtott éves végrehajtási jelentésben bemutatott információk alapján. 
Az eredményességmérési tartalékot (prioritás keretösszegének 6%-a) kizárólag azon 
prioritások számára lehet juttatni, amelyek 2018. év végéig teljesítették a rájuk 
vonatkozó részcélokat. Amennyiben egy prioritás nem teljesítette a rá vonatkozó 
részcélokat, a tagállamnak javaslatot kellett tennie a nem felhasználható 
eredményességmérési tartalék jól teljesítő prioritás részére történő 
átcsoportosítására. 
 
A fentiek alapján a nem teljesülő TOP 2., 3., 4., és 5. prioritások 
eredményességmérési tartaléka átcsoportosításra került a TOP 1. prioritására, a 
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4. számú módosításával. 
Az IH, az alábbi forrásátcsoportosításokat kezdeményezte az operatív program 
módosításával, amelyet az Európai Bizottság jóváhagyott: 
 

- TOP 2., 3. és 4. ERFA prioritások eredményességmérési tartaléka a TOP 1. 
prioritásra, azon belül a TOP-1.1 „Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése”, 
TOP-1.2 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” és a TOP-1.3 „A gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című intézkedésekre 
került egyenlő részben allokálásra. 
 

- TOP 5. ESZA prioritás eredményességmérési tartaléka a TOP 1. prioritás 1.4 
„A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 
intézkedésére kerül allokálásra, azzal, hogy az átcsoportosítás 70%-ban új 
bölcsődei férőhelyek létesítésére, míg 30%-ban meglévő bölcsődei férőhelyek 
fejlesztésére irányul. 
 
 

Ezáltal módosultak a prioritások és intézkedések OP-ban rögzített keretösszegei. 
 
A fenti átcsoportosítások alapján a kapcsolódó indikátorértékek is felülvizsgálatra 
kerültek, az indikátorérték változások minden esetben forrásarányosak, az eredeti 
indikátorszámítási módszertan felülvizsgálata nélkül. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzatnak, mint területi szereplőnek legalább forrásarányos 
vállalást kell tennie a módosított 2023-as célértékekhez kapcsolódóan. A 2018-as 
célértékek módosítása már nem indokolt. 
 
Tolna megye esetében az ITP-ben egyes intézkedések esetében (TOP-1.2 
intézkedés) több forrásfelhasználási mód került rögzítésre, ezért szükséges külön 
rendelkezni ezen intézkedés esetében a visszahulló források felhasználásáról. 
 
Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata során szükséges 
bemutatni a kapcsolódást más egyéb hazai stratégiával vagy nemzeti programmal 
(pl.: Magyar Falu Program, Családvédelmi Akcióterv). Tolna megyét érintően is 
többletkötelezettségvállalás került jóváhagyásra, amit szükséges többletforrás 
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fejlesztési cél vagy földrajzi célterület forrás felhasználási módon kezelni és 
szövegesen bemutatni az ITP-ben. 
 
Mindezek alapján javaslom a Tolna megyei Integrált Területi Program újabb 
módosítását. 
 
A módosított ITP minőségbiztosítását az Irányító Hatóság soron kívül elvégezte. 
Tekintettel arra, hogy jelen ITP módosítás érinti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
57. § (3) bekezdésében szereplő területeket, ezért Kormány elé kell terjeszteni a 
Közgyűlés által elfogadott, módosított ITP-t. 

 
Az átdolgozott, a minőségbiztosítási eljárás során véleményezett, módosított Tolna 
megyei Integrált Területi Programot és annak kötelező mellékletét az előterjesztés 
melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására! 
 
 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna 
megyei Integrált Területi Program 6. számú 
módosításának elfogadásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti módosított 
Tolna megyei Integrált Területi Programot. 
 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a Tolna 
megyei Integrált Területi Program 6. számú módosítása 
során a Pénzügyminisztérium által a minőségbiztosítási 
eljárás során jelzett észrevételeket a területfejlesztési 
dokumentumon átvezesse. 
 
Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:   a Pénzügyminisztérium részére 2020.02.14-
ig megküldeni 

 

Szekszárd, 2020. február 6. 

 

 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 
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Bevezető 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. április 15-i soron kívüli 
Közgyűlésén napirendjére tűzte a Tolna megyei Integrált Területi Program 
módosítását. A vonatkozó előterjesztés előzetesen az alábbi indokok alapján tett 
javaslatot a Tolna megyei Integrált Területi Program módosítására:  

1. A jelenlegi ITP által megjelentett forrásarányok az OP-n belüli arányokat 
képezik le, de megyei szinten egyes prioritásokon belül más-más igények 
jelentkeznek egy-egy intézkedésre, megfelelő indoklás alapján a prioritásokon belül 
intézkedések közötti forrásátcsoportosítás lehetséges; 

2. Az előzetes pályázati felmérésék alapján várható, hogy egyes prioritásokon 
nagyobb forráskeretre lenne szükség (pl.: Térségi gazdasági környezet fejlesztés a 
foglalkoztatás elősegítésére; Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés); 

3. Vannak előkészítés alatt olyan fejlesztési elképzelések, melyek érintik, 
érinthetik Szekszárd Megyei Jogú Város területét is (pl.: Sió menti kerékpárút 
fejlesztés, Sió menti komplex viziturisztikai fejlesztés); 

4. A még meg nem hirdetett források, valamint a 2016. évi felhívásokra benyújtott 
pályázatok által fel nem használt fejlesztési forrás maradvány hatékony 
felhasználása és a települések fejlesztési igényeinek megfelelő forrás 
átcsoportosítás miatt is indokolt az ITP módosítása; 

5. Változás következett be egyes eredményességi indikátorokban, melynek 
átvezetése elengedhetetlen a megyei ITP-ben. 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2016. (IV.15.) közgyűlési 
határozatának megfelelően, valamint a 272/2014. (XI. 05) Kormány rendelet 19.§ b) 
pontja, illetve az 57.§ (4) bekezdésben foglaltak alapján a Tolna megyei 
Önkormányzat Terület és Vidékfejlesztési Osztálya a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által kiadott „Útmutató a megyék integrált területi programjának kidolgozásához és 
megvalósításához” című 2.1 verzió számú (2016. január) útmutató segítségével 
elkészítette a Tolna megyei Integrált Területi Program módosítását. 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. október 27-i Közgyűlésén 
napirendjére tűzte a Tolna megyei Integrált Területi Program 2. számú módosítását. 
A vonatkozó előterjesztés előzetesen az alábbi indokok alapján tett javaslatot a Tolna 
megyei Integrált Területi Program ismételt módosítására:  

A 2015. évi és a 2016. évi felhívásokra benyújtott pályázatok eredményei és azok 
alapján az egyes prioritások és azon belüli intézkedéseken jelentkező 
pénzmaradványok még teljes körűen nem ismertek, de egyes intézkedések esetében 
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indokolt az ITP módosítása, annak érdekében, hogy már akár az idei évben új 
felhívások meghirdetésére kerülhessen sor. 

Várhatóan a közeljövőben egy Kormánydöntés keretében módosul a TOP Éves 
Fejlesztési Kerete (ÉFK), mely változás jelentősen érinti a TOP-3.2.1 és a TOP-3.2.2 
konstrukciókat. Jelentős mértékű forrás átcsoportosítás várható a TOP-3.2.2 
intézkedésről a TOP-3.2.1 intézkedésre. A változás eredményeképpen a tervezet 
szerint Tolna megye esetében 1,081 Mrd Ft kerülhet átcsoportosításra. 

A 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozattal jóváhagyott Terület-és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) prioritásonkénti forrásleosztástól eltérni 
csak abban az esetben lehetséges, ha találunk olyan partner megyét, vagy 
megyéket, akikkel forráscseréket tudunk végrehajtani. Az előzetes visszajelzések 
alapján Tolna megye továbbra sem tud a jelenlegi ITP módosítás során prioritások 
közötti forrásokat átcsoportosítani.  

A megyék többsége várja az első és második körben benyújtott pályázatok 
eredményei alapján a tényleges maradványokat és csak azt követően tud dönteni a 
tényleges forráscserékről. A Tolna megyei ITP 2. számú módosítása során, az IH 
részéről jelzett észrevételeket, változásokat emeltük be a dokumentumba, valamint 
figyelembe vettük az eddigi támogatói döntések, illetve Kormánydöntések alapján 
meghatározható maradványforrások újra ütemezésének lehetőségeit.  

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. április 20-i Közgyűlésén 
napirendjére tűzte a Tolna megyei Integrált Területi Program 3. számú módosítását. 
A vonatkozó előterjesztés előzetesen az alábbi indokok alapján tett javaslatot a Tolna 
megyei Integrált Területi Program ismételt módosítására: 

A TOP 3. prioritás CO34 „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkentése” 
című eredményességmérési indikátorának általános számítási módszertanát érintő 
módosítást az Európai Bizottság 2017. november 16-án kelt határozatával elfogadta. 
Ezáltal lehetőség nyílt arra, hogy a területi szereplők által vállalt a CO34 
eredményességmérési indikátort érintő minimálisan elvárt célértékek is korrigálásra 
kerülhetnek. Az Irányító Hatóság lehetőséget biztosít a területi szereplők számára, 
hogy az eredményességmérési keretbe tartozó CO34 indikátorvállalást 
felülvizsgálják az integrált területi programokban. 

 
Mindezek alapján a Tolna megyei Integrált Területi Programban a 2018-ra 

vállalt üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése célértéke 1298,01 co2t-ról 376 
co2t-ra; a 2023-ra vállalt üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése célértéke 
12980,02 co2t-ról 3758 co2t-ra változott. 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. november 23-i Közgyűlésén 
ismét napirendjére tűzte a Tolna megyei Integrált Területi Program 4. számú 
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módosítását. A vonatkozó előterjesztés előzetesen az alábbi indokok alapján tett 
javaslatot a Tolna megyei Integrált Területi Program ismételt módosítására: 

 
Az Irányító Hatóság az 1127/2018. (III. 19) Korm. határozat értelmében benyújtotta a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3. számú módosítására irányuló 
javaslatát az Európai Bizottság felé. Az Európai Bizottság – 2018. október 11-én 
küldött értesítése alapján – elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) 3. számú módosítását. A módosítás elfogadásával Tolna megye 
TOP 5.1 intézkedés 7 éves keretösszegéből a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére 
531.000.000 Ft kerül átcsoportosításra. Az érintett módosítás következtében a 
kapcsolódó indikátorok célértékei is felülvizsgálatra kerültek, melyek közül a Tolna 
megyei Integrált Területi Programban (ITP) az eredményességmérési kerethez 
tartozó „ A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban 
résztvevők száma” indikátor 2018-ban elérendő célértéke 228 főre, 2023-ban 
elérendő célértéke 1137 főre módosul, ugyanakkor a szintén eredményességmérési 
kerethez tartozó „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek 
száma” indikátor értéke nem változik. 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. december 06-i Közgyűlésén 
ismét napirendjére tűzte a Tolna megyei Integrált Területi Program 5. számú 
módosítását. A vonatkozó előterjesztés előzetesen az alábbi indokok alapján tett 
javaslatot a Tolna megyei Integrált Területi Program ismételt módosítására: 

A Tolna Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-1.6.3-17 
kódszámú kiírásra 2017. október 10-én. Az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 
azonosítószámú „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi 
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt 2017. év végén 
támogatásban részesült. A Tolna Megyei Önkormányzat a projekt szakmai 
megvalósítása során vállalta, hogy a megyei szintű beavatkozások összehangolása 
érdekében a projekt eredményeinek a beépítése a megyei fejlesztéspolitikai 
dokumentumokba megtörténik. A projekt keretében eddig a vállalt szakmai 
dokumentumok közül a Szolgáltatási Út Térkép (SZÚT) készült el, melynek 
összesített megállapításait, eredményeit a vállalásoknak megfelelően megjelenítettük 
a fejlesztési dokumentumban. 

 

A Tolna megyei Integrált Területi Program felülvizsgálata, 6. számú módosítása is 
szükséges a következő indokok alapján: 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének1 21.-22. cikke rögzíti 
az eredményességi felülvizsgálat tényét és teendőit. Az Európai Bizottság 2019-ben 
a tagállamokkal együttműködésben, valamennyi tagállamban felülvizsgálta a 

4 

 



programok teljesítését az adott programokban meghatározott eredményességmérési 
célok alapján. Az eredményességi felülvizsgálat során prioritások szintjén 
megvizsgálták a programok részcéljainak teljesítését, a tagállamok által 2019-ben 
benyújtott éves végrehajtási jelentésben bemutatott információk alapján. 

Az eredményességmérési tartalékot (prioritás keretösszegének 6%-a) kizárólag azon 
prioritások számára lehet juttatni, amelyek 2018. év végéig teljesítették a rájuk 
vonatkozó részcélokat. Amennyiben egy prioritás nem teljesítette a rá vonatkozó 
részcélokat, a tagállamnak javaslatot kellett tennie a nem felhasználható 
eredményességmérési tartalék jól teljesítő prioritás részére történő 
átcsoportosítására. 

 

A fentiek alapján a nem teljesülő TOP 2., 3., 4., és 5. prioritások 
eredményességmérési tartaléka átcsoportosításra került a TOP 1. prioritására, a 
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4. számú módosításával. 

Az IH, az alábbi forrásátcsoportosításokat kezdeményezte az operatív program 
módosításával, amelyet az Európai Bizottság jóváhagyott: 

 

- TOP 2., 3. és 4. ERFA prioritások eredményességmérési tartaléka a TOP 1. 
prioritásra, azon belül a TOP-1.1 „Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése”, 
TOP-1.2 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” és a TOP-1.3 „A gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című intézkedésekre 
került egyenlő részben allokálásra. 
 

- TOP 5. ESZA prioritás eredményességmérési tartaléka a TOP 1. prioritás 1.4 
„A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 
intézkedésére kerül allokálásra, azzal, hogy az átcsoportosítás 70%-ban új 
bölcsődei férőhelyek létesítésére, míg 30%-ban meglévő bölcsődei férőhelyek 
fejlesztésére irányul. 

 

Ezáltal módosultak a prioritások és intézkedések OP-ban rögzített keretösszegei. 

A fenti átcsoportosítások alapján a kapcsolódó indikátorértékek is felülvizsgálatra 
kerültek, az indikátorérték változások minden esetben forrásarányosak, az eredeti 
indikátorszámítási módszertan felülvizsgálata nélkül. 

A Tolna Megyei Önkormányzatnak, mint területi szereplőnek legalább forrásarányos 
vállalást kell tennie a módosított 2023-as célértékekhez kapcsolódóan. A 2018-as 
célértékek módosítása már nem indokolt. 

Tolna megye esetében az ITP-ben egyes intézkedések esetében (TOP-1.2 
intézkedés) több forrásfelhasználási mód került rögzítésre, ezért szükséges külön 
rendelkezni ezen intézkedés esetében a visszahulló források felhasználásáról. 
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Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata során szükséges 
bemutatni a kapcsolódást más egyéb hazai stratégiával vagy nemzeti programmal 
(pl.: Magyar Falu Program, Családvédelmi Akcióterv). Tolna megyét érintően is 
többletkötelezettségvállalás került jóváhagyásra, amit szükséges többletforrás 
fejlesztési cél vagy földrajzi célterület forrás felhasználási módon kezelni és 
szövegesen bemutatni az ITP-ben. 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012 nyarán megkezdte a felkészülést az Európai 
Unió új, 2014-2020-as költségvetési ciklusára. Az elmúlt években több jelentősebb 
területfejlesztési dokumentum is elkészült, melyeket a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése határozatokkal legitimált és bárki számára hozzáférhetővé tett a 
www.tolnamegye.hu weboldalán. Első lépésben Tolna Megye Területfejlesztési 
Koncepciója – Helyzetfeltáró munkarész került elfogadásra, amely bemutatta a 
térség aktuális állapotát mind természeti, társadalmi, és gazdasági aspektusok 
alapján. A kapott eredmények, mutatók ismeretében kerültek meghatározásra Tolna 
megye hosszú távú céljai, melyeket széles körű partnerség biztosítása mellett 
egyetértésben határoztunk meg. Ezen célokat – amelyek kivétel nélkül a 
gazdaságfejlesztés, a társadalmi megújulás és a vidékfejlesztés témakörébe 
tartoznak – Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója foglalja össze. A Koncepció 
hosszú távú célkitűzéseit figyelembe véve készült el a Tolna Megyei 
Területfejlesztési Program, mely a 2014-2020-as költségvetési ciklus végéig határoz 
meg konkrét beavatkozási területeket. Jelen dokumentum, Tolna megye Integrált 
Területi Programja a rövidtávú intézkedéseket tartalmazza, alkalmazkodva az 
időközben elfogadott országos Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) immáron végső változatának prioritásaihoz, intézkedéseihez.  

A fenti tervezési dokumentumokat a Közgyűlés az alábbi döntésekkel fogadta el: 

- Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetfeltáró munkarészt 2012. 
november 30-án a 50/2012. (XI. 30.) számú közgyűlési határozattal; 

- Tolna Megye Területfejlesztési Koncepcióját 2014. február 21-én a 3/2014. (II. 
21.) számú közgyűlési határozattal; 

- Tolna Megyei Területfejlesztési Programot 2014. június 27-én a 25/2014. (VI. 
27.) számú közgyűlési határozattal. 

A tervezési időszak minden lépésénél szem előtt tartottuk Tolna megye legégetőbb 
problémáit, az elvándorlást és népességfogyást. Ezek mérséklésére, megállítására, 
esetleg a folyamat megfordítására kell a fő hangsúlyt fektetni, így e dokumentum is 
különös figyelmet fordít a munkahelyteremtésre, a jövedelmek növekedésére és az 
élhető környezet kialakítására. Természetesen a TOP Tolna megyei kerete nem 
elegendő az említett problémák teljes körű orvoslására, de a célzott fejlesztések 
beindításával jelentős eredmények érhetőek el, illetve elősegítheti más operatív 
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programok forrásainak lehívását, ezáltal a felsorolt problémák széles körű kezelését, 
megoldását teszi lehetővé. Hosszabb távon pedig természetesen szeretnénk elérni, 
hogy Tolna vonzó vidéki térség legyen, ahol az emberek megtalálják számításaikat. 
A megyei adottságai kedvezőek, tudni kell élni velük.  

A fenti célok elérésében kulcsfontosságúak a területi szereplők, ezért már a tervezés 
kezdetén bevonásra kerültek a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, 
közintézmények, a magánszektor jelentős foglalkoztatói. Így összesen több mint 200 
szervezet vett részt és nyújtott értékes segítséget a 2014-2020-as fejlesztési 
időszakra való felkészülésben. Az ő tapasztalataik, elképzeléseik is hozzájárultak a 
dokumentumok elkészítéséhez, céljainak kidolgozásához. Tolna Megye Integrált 
Területi Programjának készítése során egyeztetéseket folytattunk Szekszárd Megyei 
Jogú Város vezetőségével, a járásszékhely városok vezetőivel, illetve fórum 
keretében a megye összes településének képviselőjével. A dokumentum szakmai 
tartalmát a Megyei Tervezéskoordinációs Testület is megvitatta, majd javaslataival 
kiegészítve elfogadta azt. 
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Módszertani bevezető, a tervezés körülményei 

A térségi (városi) gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a 
területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések 
megvalósítására. Az egyes területi szereplők (azaz a megyei jogú városok (MJV) és 
megyék) számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló 
TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, 
valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák 
meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor messze 
meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A 
forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan – 
szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése, 
amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek 
felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 
2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált 
Területi Program (továbbiakban: ITP). 

Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását 
megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási 
Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási 
Kritérium Rendszert, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra 
szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási 
rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik. 

A megyék számára az ITP jelentősége, hogy a 2014-ben elkészült területfejlesztési 
programjuk alapján lehetőségük van meghatározni TOP forráskeretük felhasználását 
együttműködésben az RFP Irányító Hatósággal (továbbiakban: IH). 

Az ITP alapadatai 

ITP megnevezése:   Tolna megye Integrált Területi Programja 6. 
számú módosítása 

ITP-t végrehajtó területi szereplő 
megnevezése:   

Tolna Megyei Önkormányzat 

Verzió:   2.0 

Megyei közgyűlési határozat száma és 
dátuma:   

…/2020. (II. 14.) Kgy. határozat 
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Az ITP utolsó változatát elfogadó Korm. 
határozat száma:   

1612/2016. (XI.8.) Korm. határozat 

Finanszírozó operatív program:   Terület-és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) 

Érintett földrajzi terület: Tolna megye kivéve Szekszárd MJV 
közigazgatási területe 

 

ITP felelős szervezet / szervezeti 
egység:   

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Terület-és 
Vidékfejlesztési Osztály 

ITP felelős szervezet kapcsolattartó:   Naszvadi Balázs osztályvezető 

  ITP felelős szervezet / szervezeti 
egység címe: 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 

Az ITP teljes 7 éves forráskerete: 27,55 Mrd Ft. 

 

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a forrásallokációs arányokat, az 
indikátorokat, valamint az ütemtervet tartalmazó ITP sablonnak megfelelő excel 
táblázat. 
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I. Tolna Megye Területi Kiválasztási Kritérium Rendszere 

Tolna Megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált 
Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi 
Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra 
előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. 

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer 
kritériumok: 

Sorszám Kritérium 
megnevezése Tartalmi magyarázat 

I.1. Illeszkedés a TOP 
céljaihoz 

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét 
céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a 
kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás. 

I.2. 
Szakmai 
indokoltság, igény 
és kihasználtság 

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. 
Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy 
igényfelmérés és kihasználtsági terv. 

I.3 Megalapozottság 

A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés 
kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen 
mértékben megítélhető a rendelkezésre álló 
információk, és a benyújtásra került dokumentumok 
alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is 
jelent pl.: a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a 
költségigényekre vonatkozóan. 

I.4. Kockázatok A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a 
működtetés milyen kockázatokat hordoz. 

I.5. Projekt 
komplexitása 

A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire 
képes hozzájárulni működőképes rendszerek 
létrehozásához. 

I.6. Hatás 
A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi 
területen, illetve hogy milyen számú érintett körben 
váltja ki a beavatkozás a hatását. 

I.7 Integrált 
megközelítés 

Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más 
intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a 
tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, 
szinergikus hatása. 

I.8. Fenntarthatóság 

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként 
megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és 
leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-
hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és 
környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a 
fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok 

10 

 



érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb 
környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben 
részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást 
a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg 
csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a 
projekt megvalósításához és működtetéséhez 
szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, 
többlet fenntartási támogatást nem igényelnek. 

I.9 Esélyegyenlőség 
A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát 
vizsgálja, hogy az semmilyen módon, ne legyen 
kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. 

I.10 Költséghatékonyság A beruházás költséghatékony módon, reális és 
takarékos költségvetéssel tervezett. 

I.11 Eredményesség A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns 
indikátorteljesítéshez. 

 

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer 
kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek 
nincs lehetősége ezeken módosítani. 

 

Tolna megye által választott Területi Kiválasztási Kritérium 
Rendszer 
 
A területi szereplő a korábban meghatározott Területi Kiválasztási Kritérium 
Rendszeren nem kíván változtatni és egyben kéri, hogy az IH részére leadott, 
Monitoring Bizottság által elfogadott kritériumok kerüljenek alkalmazásra az ITP 
módosítást követően is. 
 
Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás 

II.1. 
Illeszkedés a megyei 
területfejlesztési programhoz 
és a vonatkozó indikátoraihoz 

A kiválasztás kritériuma, a megye 
területfejlesztési programjához és 
az adott témában megjelenített 
indikátorokhoz való hozzájárulás. 

IGEN / NEM 

II.2. Hozzájárulás a pénzügyi 
egyensúly fenntartásához 

A kritérium az önkormányzat 
költségvetési egyensúlyának 
fenntartását erősíti. 

IGEN / NEM 

II.3. Hozzájárulás belső területi 
kiegyenlítődéshez 

A kritérium bevezetése az adott 
földrajzi területen belüli 
bárminemű egyensúlytalanságot 

IGEN / NEM 
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hivatott kiküszöbölni. 

II.4. Hozzájárulás belső 
társadalmi kiegyenlítődéshez 

A kritérium a lakosságon belüli 
szociális és életminőségre 
vonatkozó különbségek 
kiegyenlítődését szolgálja. 

IGEN / NEM 

II.5. Hozzájárulás a gazdasági 
növekedéshez 

A kritérium alapján a 
beavatkozások gazdasági 
növekedéshez történő 
hozzájárulása kerül mérlegelésre. 
Alaphelyzet: A települések 
többsége esetében gazdasági és 
társadalmi visszaesésről lehet 
beszélni, ezt szükséges 
megállítani. 
Illeszkedő megyei program cél 
(ok): Fenntartható gazdaság- és 
turizmusfejlesztés, 
munkahelyteremtés 

IGEN / NEM 

II.6. Hozzájárulás a 
munkahelyteremtéshez 

A kritérium bevezetése a 
foglalkoztatottsági helyzet 
javulását támogatja. 
Alaphelyzet: A települések 
népessége folyamatosan 
csökken, melynek fő oka a 
munkahelyek hiánya. 
Illeszkedő megyei program cél 
(ok): Fenntartható gazdaság- és 
turizmusfejlesztés, 
munkahelyteremtés 

IGEN / NEM 

II.7. 

Hozzájárulás a külső 
természeti hatásokkal 
szembeni ellenálló képesség 
erősítéséhez 

A kritérium bevezetésével 
szemponttá válik a 
beavatkozások hozzájárulása az 
ellenálló képesség 
növekedéséhez. 

IGEN / NEM 

 Egyéb, pontosan: ld. II.8., II.9., II.10. IGEN / NEM 

Sorszám 
(II ….) Kritérium megnevezése  Szöveges magyarázat 

II.8. 
Illeszkedés a megyei 
területfejlesztési 
koncepcióhoz 

A koncepció hosszú távú kitekintést feltételez, és a 
megye olyan eredményeket vár el, amelyek 
hosszú távon igazodnak a megyei tervekhez. 
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II.9. 
Hozzájárulás a kiadások 
csökkentéséhez és/vagy a 
bevételek növeléséhez 

A fejlesztés hatására az önkormányzat kiadásai 
csökkennek és/vagy bevételei növekednek. 

Alaphelyzet: A települési önkormányzatok 
működési költségei és a kötelező feladatellátásból 
adódó kiadásai igen magasak, bevételeik pedig 
csekélyek. 

Illeszkedő megyei program cél (ok): 
Energiahatékonyság, környezeti károk 
megelőzése, települési gazdaságfejlesztés – 
bevételteremtő, értéknövelő, költségcsökkentő 
fejlesztések. 

II.10. 
Hozzájárulás a lakossági 
alapszolgáltatások 
színvonalának növeléséhez 

Alaphelyzet: A településeken az egészségügyi, 
szociális szolgáltatások és az oktatás színvonala, 
az épületállomány állapota leromlott. 

Illeszkedő megyei program cél (ok): Egészségügyi 
és szociális ellátórendszer fejlesztése, 
közszolgáltatás- és közigazgatás-fejlesztés. 
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II. Az ITP célrendszer és a megyei területfejlesztési 
program integráltsága 

II.1. Bevezetés 

Tolna megye számára kiemelten fontos cél az elvándorlás és a természetes 
népességfogyás mérséklése, megállítása rövid- és középtávon egyaránt. A megye 
gazdagodása, gyarapodása elképzelhetetlen aktív emberek nélkül. Ennek érdekében 
a megyei fejlesztési dokumentumok – összhangban az országos fejlesztéspolitikai 
célkitűzésekkel – különös hangsúlyt fektetnek a gazdaságfejlesztésre, a 
foglalkoztatás javítására, a vidékfejlesztésre és a közszolgáltatások fejlesztésére. 
Ezek összességében javítják a vidéken élők életminőségét, melynek következtében 
az emberek megtalálhatják számításukat, az anyagi jólét nyújtotta biztonság nem 
sarkall elvándorlásra, így az aktív korú csoportok gyermekei sem máshol, hanem 
Tolna megyében születnek meg. Ahhoz, hogy településeinken ne csupán emberek 
halmaza, hanem valódi helyi közösség alakuljon ki, illetve maradjon meg, rendkívül 
fontos a helyi identitás erősítése, a lakossági programok szervezése és a közös 
élmények átélése. A jó közösség egymásért tenni akaró és együttműködő embereket 
jelent, ami minden hosszú távú gazdasági fejlődés alapja, a helyi értékek 
megőrzésének biztosítéka. 

II.2. Célrendszer 

1. cél: Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés 
Tolna megye gazdasága vegyes képet mutat: a megye keleti felén az atomerőmű és 
az autópálya hatása is érzékelhető, míg a nyugati kistérségekben a mezőgazdaság 
dominál. Ennek megfelelően jelentős kelet-nyugati lejtő alakult ki gazdasági fejlettség 
tekintetében. A helyzet enyhítéséhez feltétlenül szükséges – főként a fejletlenebb 
térségekben – az önkormányzatok gazdasági szerepvállalása elsősorban a 
mezőgazdasági termelés és feldolgozás támogatása, a befektetéseket ösztönző 
műszaki és humán infrastruktúra kialakítása és a turisztikai attrakciófejlesztés terén, 
a helyi adottságoknak megfelelően. A gazdasági tevékenységek számos embernek 
biztosíthatnak munkát, akiknek képzésével magasabb hozzáadott érték érhető el. Az 
1. cél segíti a települések, illetve térségek önellátásra való törekvését is, mely 
olcsóbbá teheti a vidéki életet, csökkenti a külső erőforrásokkal szembeni kitettséget.  

Az 1. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1.1, 
1.2 és 5.1 intézkedéséhez. 
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2. cél: Közlekedésfejlesztés 
A települések elérhetőségének javítása érdekében megfogalmazott cél elősegíti a 
foglalkozatási központok megközelíthetőségét, valamint a lakosok mobilitását. 
Szükséges a mellékúthálózat fejlesztése, bővítése, hiszen a megyében található utak 
többségének minősége elmarad a napjainkban elvárhatótól. Kiemelt figyelmet kell 
fordítani a térségi elérhetőségre; a termelő üzemek megközelíthetőségét szolgáló 
utak minőségére; a kerékpárút-hálózat bővítésére, tekintettel a munkába járásra és a 
turisztikai attrakciók elérhetőségére; a tömegközlekedés színvonalának emelésére; a 
közlekedési infrastruktúra kiszolgálóegységeinek fejlesztésére. A közlekedési ágazat 
jelentős környezeti terheléssel jár, így törekedni kell környezetbarát eszközök és 
közlekedési módok minél szélesebb körű alkalmazására. 

A 2. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.3 és 3.1 
intézkedéséhez. 

 

3. cél: Környezeti fenntarthatóság elősegítése 
Az önkormányzatok számára jelentős kiadást jelent intézményeik energiaköltsége, 
mely csökkenthető a megújuló energiaforrások felhasználásával. Ez az 
önkormányzati és intézményi költségek csökkentésén kívül összhangban van a 
magyar és az európai energiagazdálkodási és fenntarthatósági célokkal is, hiszen 
mérsékli az üvegház-hatású gázok kibocsátását, csökkenti a külső 
energiafüggőséget, vagyis segít a települések önellátásra való törekvésében. Tolna 
megye területén a benapozottságnak köszönhetően jó adottságok kínálkoznak a 
napenergia felhasználására, illetve számos hévízkút bizonyítja, hogy érdemes 
számolni a geotermális energiával is. A terület vidéki jellegéből adódóan lehetőség 
van biomassza és biogáz segítségével történő energiatermelésre, melyek tervezhető 
kapacitásai gazdasági haszonnal bírnak. Kiemelt figyelmet érdemes fordítani a 
komplex, többlépcsős kaszkád rendszerek alkalmazására, mely akár települési 
szinten több felhasználó hálózatba kapcsolását is lehetővé teszi. 

A 3. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.2 
intézkedéséhez. 

 

4. cél: Közintézmények fejlesztése 
Az életminőség javításának érdekében szükséges a közfeladatoknak otthont adó 
épületek felújítása, funkciójukhoz méltó állapot elérése, szolgáltatások körének és 
színvonalának fejlesztése. Kiemelt figyelmet érdemelnek az egészségügyi 
létesítmények, melyeknek igen nagy szerepük van a lakosság 
egészségmegőrzésében. Az óvodák, közösségi terek családbarát fejlesztése 
elősegíti a szülők számára a munkavállalását, erősítheti a helyi identitást, illetve 
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segíti a vidéki lakosság kultúrához való könnyebb hozzáférését. A magasabb 
színvonalú közszolgáltatások javítják a gazdasági termelőképességet, és elősegítik a 
lakosság elégedettségét. 

A 4. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.4, 4.1 és 
4.2 intézkedéséhez. 

 

5. cél: Élhető települések 
Tolna megye településeinek élhetőbbé válásában a vállalkozásbarát környezeten 
kívül több, a lakók komfort- és biztonságérzetét növelő, javaikat védő beavatkozásra 
is szükség van. A geomorfológiai adottságok miatt több településen is nagyon 
komoly gondot, gyakori vis maior helyzetet eredményez a rossz vízelvezetés, 
könnyen alakulnak ki kisebb-nagyobb villámárvizek, belvizek. Ezek elkerülése 
érdekében a települési vízelvezető rendszerek átalakítása, felújítása 
elengedhetetlen. Szintén problémaként jelentkeznek a települések elhanyagolt 
zöldfelületei, parkjai, melyek megújításával újra üde színfoltjai lehetnek 
környezetüknek, amelyek a lakók találkozási pontjaként szolgálnak, pihenésüket 
segíti. Jelentős igény mutatkozik a sportlétesítmények kialakítására, megújítására, 
melyek az egészséges életmód támogatásán túl a parkokhoz hasonlóan találkozási 
pontként, közösségi térként szolgálnak. A leromlott településrészeken a komplex 
rehabilitáció szükségessége is megmutatkozik, hiszen nem elégséges egy leszakadó 
településrész műszaki infrastruktúráját megújítani, az ott található intézmények és 
szolgáltatások fejlesztése, a lakosok felzárkóztatása is elengedhetetlen egy átfogó 
fejlesztéshez. 

Tolna megyét érintően 2019-ben átfogó felmérés készült a településen elérhető 
szolgáltatásokról. A Szolgáltatási Út Térkép alapján Tolna megyében a legfontosabb 
fejlesztendő területek a következők: 

1. Szakképzés fejlesztése 
2. Közigazgatási szakemberek képzése, polgármesterek felkészítése fontos 

döntésekhez, vagy fejlesztési folyamatok megértéséhez, és 
kezdeményezésekhez 

3. Közfeladatellátók képzése 
4. Romák által lakott településrészek, valamint a 2000 főnél alacsonyabb 

lakosságszámú kis-, apró- és törpefalvak infrastrukturális fejlesztésének 
szükségessége 

5. Fogyatékkal élők helyzetének javítása új szemlélettel, új megközelítéssel 
6. Nők és nagycsaládosok helyzetének javítása 
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Az elkészített szakmai dokumentum alapján a romák, mint kiemelt célcsoport 
felzárkózása érdekében megfogalmazott Tolna megyét érintő átfogó javaslatok a 
következők: 

- Egészségügyi ellátások igénybevételéhez szükséges feltételek biztosítása, 
hiteles információk, tájékoztatás biztosítása a célcsoport számára; 

 
- Olcsó drogok, illetve drog-hatású vagy szerű termékek visszaszorításának a 

szükségessége a roma közösségekben; 
 

- Szűrővizsgálatokra való eljutás biztosítása, valamint a kapott értékek, orvos-
szakmai megállapítások alapján a szükséges orvosi ellátások 
igénybevételének biztosítása; 
 

- A szakmához jutás, iskolában bent maradás feltételeinek biztosítása a romák 
számára is; 
 

- Lehetőség biztosítása azon fiatalok számára, akik még a 25. életévüket 
megelőzően szakmát szeretnének tanulni (második esély); 
 

- Tudatosabb családi (háztáji) gazdálkodás megteremtését segítő 
kezdeményezések támogatása; 
 

- Banki és más pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, tanácsadás, 
szükség esetén adósságkezelés biztosítása; 
 

- A közfeladat-ellátásban való részvétel biztosítása; 
 

- Roma közösségi vezetők képzésének, szakmai felkészítésének biztosítása; 
 

- Mentor programmal és tanácsadással a tudatosabb hozzáállás biztosítása a 
gyermekvállalás kérdéséhez; 
 

- Nyitottság megteremtése biztosítása a roma közösségeken belül más 
kisebbségi csoportok irányába. 
 
 

 Az említett beavatkozások növelik a települések felzárkóztatását, 
versenyképességét, így befektetőbarát környezet alakulhat ki Tolna megye 
településein. 

Az 5. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1 és 4.3 
intézkedéséhez. 
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6. cél: Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése 
A helyi identitás és a társadalom erősítése érdekében szükség van közösségi 
programokra, ahol az emberek közösen vesznek részt. Az alulról jövő, civil 
kezdeményezések ebben fontos szerepet játszhatnak. Az önkéntes tevékenység 
erősödése az egymás iránti elkötelezettséget jelzi, mely az erős közösség ismérve, 
és amelyre gazdasági fejlődés is alapozható. A társadalmi felzárkóztatás és 
befogadás a helyi közösségek érdekeit szolgálja azok integrálódásával, és javítják a 
munkaerő-kínálatot is. 

A 6. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2 és 5.3. 
intézkedéséhez. 

A célrendszer integráltsága a következőképpen valósul meg: a megyei fejlesztési 
koncepció elsődleges célja a lakosság megtartása a településeken. Ez több módon 
érhető el, elsősorban munkahelyteremtéssel. Ez általában új vállalkozások, termelői 
kapacitás megjelenését vagy turisztikai attrakciófejlesztést jelent a településen, 
annak adottságaitól függően, amely nem képzelhető el a közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése nélkül. A nagyobb, megfelelő összeköttetésekkel rendelkező 
településeken a közlekedésfejlesztésnek viszont elsősorban a kistelepülésekről 
történő munkába járás kapcsán van jelentősége (pl. hivatásforgalmú kerékpárút). A 
lakosság helyben tartásának másik jelentős eszköze az életfeltételek, a 
közszolgáltatások és a helyi közösségi élet minőségének javítása, hiszen ezek 
hiányában különösen megnő az elvándorlások száma. Reményeink szerint e célok 
mentén, együttesen megvalósuló fejlesztésekkel életben tudjuk tartani a kisebb 
településeket is, és egyben erősíteni tudjuk a nagyobb, központi szerepet betöltő 
települések gazdasági funkcióját. 

 

II.3. Az ITP célrendszerének kapcsolata a megyei fejlesztési 
program céljaival 

A megyei területfejlesztési program átfogó, specifikus, területi és horizontális célokat 
fogalmaz meg. Így fontos, hogy az ITP célrendszere ezekhez igazodjon, ezek 
megvalósulását szolgálja. A program átfogó, területi és horizontális céljaihoz az ITP 
célrendszere egységesen igazodik, így azok megvalósulását az összes cél 
együttesen szolgálja. 
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II. 4. Az ITP célrendszer és a TOP 1-5. prioritás intézkedéseinek 
integráltsága 

  Fenntartható gazdaság- 
és turizmusfejlesztés, 
munkahelyteremtés 

A környezeti 
fenntarthatóság 
elősegítése 

Egészségügyi, a 
szociális és az oktatási 
szolgáltatások 
(közszolgáltatások) 
színvonalának 
növelése 

Lakossági 
együttműködések, civil 
kezdeményezések 
elősegítése 

Közlekedésfejlesztés 

Élhető települések 

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 
 

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés 

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
 

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és 
a megújuló energia-felhasználás arányának 
növelése 

4.2. A szociális alapszolgáltatások 
   

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 
helyi szintű komplex programok 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi 
foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 
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II. 5. Földrajzi integráltság 

Az ITP-n belül, az intézkedésenkénti forráskeretek további bontásának lehetőségével 
két kivételtől eltekintve nem éltünk, így nem határozunk meg kiemelt beavatkozási 
területeket. Célterületeknek tulajdonképpen a járásokat tekintjük (1. melléklet), így 
ezeken belül törekszünk az integráltság megteremtésére. 

Ezt elsősorban úgy kívánjuk elérni, hogy a beérkező önálló települési projektekből 
fejlesztési csomagokat állítunk össze, folyamatosan egyeztetve az érintettekkel, így 
nem alakulhat ki az a helyzet, hogy hasonló típusú fejlesztés, hasonló célcsoportra 
alapozva megjelenik több, egymáshoz közeli településen is. Ez elsősorban a 
gazdaságfejlesztési projektek esetében okozhat komoly problémát, ezért cél, hogy a 
konkurencia helyett a szinergia hatásokat erősítsük. Igyekszünk a különböző 
gazdaság-, illetve turizmusfejlesztési projektek egymásra épülését, 
összekapcsolódását megteremteni, mellyel elérhetjük a járáson belüli területi 
integráltságot, és a projektek hosszú távú fenntarthatóságát. 

Ugyan kiemelt fejlesztési célterületet az intézkedések nagy többségénél nem 
választottunk ki, de a TOP 5.2. intézkedés esetében két célterületet – két járást – 
határoztunk meg, amelyek számára az intézkedés teljes megyei forráskerete 
rendelkezésre áll. E két terület a Tamási és a Dombóvári járás. Ennek oka, hogy a 
Tamási járás a megyén belül mind gazdasági, mind társadalmi szempontból 
kiemelten hátrányos helyzetű, a Dombóvári járás pedig hátrányos helyzetű. 
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A TOP 5.2. intézkedés kiemelt Tolna megyei célterületei 

 

II.6. Integráltság a megyei jogú város fejlesztési elképzeléseivel 

A megyei jogú város – Szekszárd – tervezési szempontból elkülönül a megye többi 
területétől, de mint a megye része, elengedhetetlen összhangot teremteni a 
szekszárdi fejlesztési elképzelések és a megyei célok között. Szekszárd MJV ennek 
megfelelően olyan projekteket tervez, melyek igazodnak a megyei területfejlesztési 
dokumentumokhoz. Ezek között is van néhány, melyek túlmutatnak a város határán, 
így szükséges a megye és a megyei jogú város szoros együttműködése ezek 
kidolgozása és megvalósítása során, a minél nagyobb gazdasági fejlődés elérésének 
érdekében. 

 

 

Tamási járás 

Dombóvári 
járás 
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Együttműködést igénylő fejlesztési tervek: 
 

1. Sió projekt 

A Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik 
kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése országos koncepció része. A Sió 
érinti Szekszárd közigazgatási határát, keresztülhalad a Gemenci erdőn, és ennek 
területén torkollik a Dunába. A Gemenci erdővel kapcsolatos fejlesztés szerepel 
Szekszárd város tervei között, így a két projekt is szorosan összekapcsolódik. 

A Sió-projekt a megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely végpontja, a 
Duna előtt érinti Szekszárdot, ahol a városközpont, a borvidék, valamint a Gemenc 
jelenthet igen vonzó látnivalót és programlehetőségeket a turisták számára. A projekt 
kidolgozása és megvalósítása során folyamatos együttműködés szükséges a 
kapcsolódási pontok tisztázása érdekében, illetve a finanszírozás megosztása 
tekintetében. 

A Sió-projekt megvalósítása érdekében a megye a megyei jogú város területén saját 
projektet tervez, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város is támogat. A fejlesztés célja, 
szakmai és műszaki tartalma indokolja, hogy a megye számos településének 
turisztikai fellendülését biztosító Sió-projekt és a hozzá kapcsolódó turisztikai 
szolgáltató központ (bázis), valamint a turisztikai attrakció feltárást segítő hiányzó 
turisztikai célú kerékpárúti kapcsolatok kiépítésre kerüljenek megyei támogatás 
segítségével az MJV területén. A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel 
konzorciumban kívánjuk a projektet megvalósítani, melynek keretében egy új 
turisztikai szolgáltató központ épül, amely a Sió menti településeken már meglévő és 
újonnan létesített megállók és kiszállók és a hozzájuk kapcsolódó vizi- és kerékpáros 
szolgáltatások teljes körű kiszolgálását biztosítja: turisztikai szolgáltatások, túravetők, 
sporteszközök biztosítása.  A tervezett fejlesztés a Sió projekt II. üteme. Ezen 
indokok miatt, az ITP 1. számú módosított dokumentumában a „megyei 
önkormányzat fejlesztései” forrás felhasználási mód alatt meg is jelenítettük a 
fejlesztést, beruházást. 

A Sió projekt első üteme már benyújtásra került a TOP turisztikai intézkedésére, 
melynek célja, hogy a Sión olyan a térségben egyedülálló vízi útvonal létesül a 
térségben ,ahol mind az útvonal adottságai (nem hullámzó, kis sodrású, nem mély), 
mind a már meglévő attrakciók összekötése megvalósul (Ozorai, Simontornyai vár, 
Sióagárdi pincefalu, Gemenci erdő stb) Az attrakció párhuzamosan kiegészül a Sió 
menti kerékpár úttal is .A projekt szakmai műszaki tartalma vízi turisztikai fejlesztés, 
új komplex vízi túra útvonal épített megállókkal, kiszállókkal, vízi sporteszközök 
számára. Az attrakcióhoz beszerzésre kerülnek eszközök: kajak, kenu, kerékpár. A 
turisták várhatóan nagyobb számban érkeznek (csoportosan) és hosszabb ideig 
tartózkodnak a vízi turizmus „tempójából” fakadóan. Ugyanezen oknál fogva 10-15 
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km-ként megállnak és igénybe veszik a helyi szolgáltatásokat (költenek). A turisztikai 
fejlesztés ezáltal közvetlen és közvetett módon is új munkahelyeket teremt. A 
fejlesztés valós turisztikai vonzerővel rendelkezik a kedvező adottságok miatt, 
kiszállók és épületek nélkül is alkalmanként használják a Siót a vízi túrázók. 
Szálláshely az útvonal mentén több is rendelkezésre áll különböző színvonalon. 
Több irányból megközelíthetők az állomások vonattal, busszal és párhuzamos 
fejlesztés készül kerékpár hálózatra is. A szakmai háttérszervezetek, felkészült 
szakemberekkel (menedzsment, üzemeltető, TDM) rendelkezésre áll. speciális 
célcsoportoknak is használni tudja majd a fejlesztést (akadálymentesség, Csiga-Biga 
Alapítvány projekteleme). A projekt konzorciumban valósul meg, több vonzerőt 
tartalmaz (Ozorai, Simontornyai vár, Sióagárdi pincefalu, Gemenci erdő stb) A 
fejlesztés csatlakozik a Duna menti korábbi projektekhez: Duna töltés megerősítés - 
Eurovelo 6 kerékpárút, Sió zsilip teljes rekonstrukciója. A projekt erősíti a Forster 
központ által üzemeltetett és közelmúltban a Nemzeti Kastélyprogramban 
megvalósult Ozorai fejlesztést Új unikális elem, térségi szinten is, Medinán a projekt 
segítségével játszó- foglalkoztató központ épül. Itt és a Sión eltöltött idő több mint 2 
óra lesz. Hasonló projekt a régióban nincs, az országban is csak néhány helyen- más 
adottságokkal. A projekt megvalósulásának jelentős része a Tamási járás, ahol a 
települések a szabad vállalkozási zónába tartoznak. A Sió legkedvezőbb vízhozamú 
alsó szakaszán, ahol eddig hiányoztak a kiszállók és az állomásépületek, ott a 
szekszárdi járás települései nagy többséggel támogatják a fejlesztés megvalósítását 
(Kölesd, Medina, Harc, Sióagárd) Vállalkozóként a Harci Diófa csárda kíván a 
vendéglátás üzemeltetésében részt venni. Több TDM és a térségi TDM is érintett a 
Sió mentén, a Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület saját bázisáról kívánja üzemeltetni a 
projektet, a Csiga-Biga Alapítvány Medinán fogja a foglalkoztató központját 
működtetni. Az ajándéktárgyak helyi beszállítói körből lesznek. Ilyen jellegű vízi 
attrakció (közel 100 km) vízen a térségben is egyedülálló, mind az útvonal adottságai 
(nem hullámzó, kis sodrású, nem mély), mind az attrakciók összekötése tekintetében 
(Ozorai, Simontornyai vár, Gemenc) Az attrakció párhuzamosan kiegészül a Sió 
menti kerékpárúttal. Nemcsak a közvetlen üzemeltetés során lesz munkahely 
teremtés (büfé üzemeltetés, fenntartási, karbantartási feladatok), hanem közvetve a 
vállalkozói aktivitás is várhatóan fokozódni fog az érintett településeken (helyi 
termékek értékesítése, javítás, kölcsönzés, megőrzés egyéb szolgáltatások) A teljes 
hossz teljesíthető sportolóiként vagy családosan szakaszosan is. Várhatóan 
kihasználására és bővítésre kerülnek a kisebb települések szálláshelyei is, nő a 
vendégéjszakák száma. Az öt új állomáson a büfé üzemeltetése, turisztikai munka, 
karbantartási feladatok az üzleti terv szerinti legalább 5 munkahelyteremtést 
eredményez. A projekt TMTK horizontális célját teljesíti, együttműködésre épül, 
környezettudatos és fenntartható, munkahelyteremtést eredményez, családbarát, 
helyi erőforrásokon alapszik, vállalkozás barát és innovatív. Illeszkedik a TMTK 
gazdaságfejlesztési céljaihoz: a megye természeti erőforrásainak, táji és természeti 
értékeinek és az épített környezetnek szélesebb körű megismertetése, 
potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása 
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megvalósul. Illeszkedik a TMTK vidékfejlesztési céljaihoz: A vidéki életminőség 
javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének erősítése. Illeszkedik a 
TMTK területfejlesztési céljaihoz: a cél terület a Sió. A projekt tervezett 
megvalósítása: 2016.10.01-2018.09.30-ig tart. A projekt teljes becsült költsége: 
340.260.748 Ft.   

Szekszárd MJV is tervez az ITP módosítása során turisztikai célú fejlesztéseket: az 
itt megjelenő forrás egyik része turisztikai célú rendezvények támogatását biztosítja, 
másik része pedig a megye által támogatott turisztikai szolgáltató központhoz 
kapcsolódó hiányzó infrastrukturális fejlesztéseket, külső közműfejlesztéseket (víz, 
szennyvíz) biztosítja, valamint a turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
eszközfejlesztéseket támogatja.   

2. Gemenc fejlesztése 

Szekszárd városa a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal közösen tervez a Gemenci 
erdőben különböző turisztikai fejlesztéseket. Elsősorban a korábban megépült 
infrastruktúrára alapozva hoznának létre szabadidőközpontot, szálláshelyet és 
idegenforgalmi létesítményt. Továbbá a kisvasút vonalát meghosszabbítani tervezik 
a szekszárdi pályaudvarig. Mivel a Gemenci erdő a megye több települését érinti, és 
ez a fejlesztési csomag szorosan kapcsolódik a Sió-projekthez, így szükséges mind 
a várossal, mind a nemzeti parkkal a folyamatos kapcsolattartás és együttműködés, 
projektfejlesztés. 

3. Kerékpárút-hálózat fejlesztése és út felújítás 

A megye, így a Szekszárdi járás több települése is tervez bicikliút-fejlesztést, −építést 
az elkövetkezendő pár évben. Azonban a területi integráció szempontjából is 
lényeges, hogy ezek az utak ne egymással párhuzamosan, esetleg egymáshoz nem 
kapcsolódóan épüljenek, hanem egy gazdasági vagy turisztikai szempontból jól 
kihasználható hálózatot alkossanak. Többek között Szekszárd városa is tervez a 
település határain túl nyúló kerékpárút-fejlesztést, elsősorban a munkába járás 
megkönnyítése, valamint a turisztikai attrakciók alternatív megközelítése céljából. E 
fejlesztések tekintetében a megyének fontos koordináló szerepet kell betöltenie a 
város és a környező települések között. Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 1562/2016. (x.13.) Korm. határozatban jóváhagyott többlet-
kötelezettségvállalás keretében tervezi megvalósítani az 5113. út melletti kerékpárút 
kialakítását a 2+525 km és 4+670 km szelvények között, illetve 51369 út felújítását 
0+331 km és 7+301 km szelvények között, illetve mellette kerékpárút kialakítását 
0+000 km és 7+301 km szelvények között. A fejlesztés olyan útszakaszokat érint, 
melyek Őcsény Község közigazgatási területén vannak. A Tolna Megyei 
Önkormányzat 2017. október 27-i közgyűlésén a 48/2017. (X. 27) közgyűlési 
határozatával döntött arról, hogy támogatja a fejlesztés megvalósítását. 
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A megyei koncepcióval összhangban tervezett szekszárdi fejlesztési irányok 

1. A felsőoktatás és a felnőttképzés reformja, új, az igényekre alapozott képzési 
rendszer kidolgozása valamint a K+F+I fejlesztése 

2. A mezőgazdasági termelésre alapozott turisztikai, feldolgozóipari és logisztikai 
fejlesztések 

3. Az atomerőmű bővítésére való felkészülést szolgáló fejlesztések 
4. Az ipari infrastruktúra, valamint a hagyományokkal rendelkező ipari ágazatok 

fejlesztése 

II.7. Integráltság a szomszédos megyék fejlesztési irányaival 

A Tolna megyével szomszédos Baranyával, Bács-Kiskunnal, Fejérrel és Somoggyal 
való együttműködésnek hosszú időre visszanyúló hagyománya van, mely 
természetesen elsősorban a megyehatáron fekvő térségekben érződik, de gyakran 
azon túlmutatnak. A települések egymás közötti kapcsolatteremtésének egyik módja 
a közlekedés. A megyehatárokat keresztező alsóbbrendű utak fejlesztése megyei 
kompetenciába tartozik, azonban a főközlekedési vonalak fejlesztése országos 
döntéseket igényel. Függetlenül a közlekedési hálózatban betöltött 
hierarchiaszintjüktől, a megyehatáron áthaladó vonalaknak mindenképpen a területi 
kohéziót és a térségi elérhetőséget kell erősíteniük, hiszen a fejlesztések hatásai 
nem állnak meg a közigazgatási egységek határain, így a tömegközlekedés 
szervezésében is tekintettel kell lenni a területi kohézióra. 

Az 1562/2016. (X. 13.) a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások 
megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a 
Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai 
tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről szóló 
kormányhatározat, alapján Tolna megye számára 1,7574 mrd forint került rögzítésre 
többlet-kötelezettségvállalás összegeként. A többlet-kötelezettségvállalás 
Dunaújváros MJV Modern Város Programjához (1394/2016. Korm. hat.) kapcsolódik, 
a Kormány a munkaerő mobilitásának elősegítése érdekében támogatja a város és 
térsége közlekedési infrastruktúrájának további fejlesztését, amely keretében 
gondoskodni kell második ütemben a Cece–Németkér–Paks közötti közúti 
összeköttetés korszerűsítéséről. Az útfejlesztés Tolna megyét érinti Fejér-Tolna 
megyehatár és Paks között. 

A szociális ellátórendszer, közintézmények fejlesztései megyehatáron túli települések 
igényeit szolgálhatják, akárcsak a gazdaságfejlesztési beavatkozások, melyek 
összehangolása feltétlenül szükséges. Különös feladatot jelent az atomerőmű 
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bővítése, az arra való felkészülés az egész ország, így a környező megyék számára 
is komoly kihívást jelent. Emellett több megyét érint a Sió vízrendezése és az erre 
alapozott területfejlesztési beavatkozások, melyekkel kapcsolatban folyamatos 
egyeztetések zajlanak a területi szereplők között. Bács-Kiskun megyével közös 
fejlesztési elképzelés a paksi Duna-híd megépítése. Több megyén is átnyúló 
elképzelésként fogalmazódott meg a Siófok – Tamási – Dombóvár – Sásd – 
Magyarhertelend – Orfű – Pécs – Harkány – Eszék kerékpárút megépítése. 
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III. Az ITP forrásallokációja 

A megyei forrásallokáció a TOP országos forrásallokáció leképezése. Lehetőség van 
a források átcsoportosítására azonos prioritástengelyen belüli intézkedések között. 
Tolna megye esetében minden egyes prioritás kapcsán elmondható, hogy 
többszörös forrásigény jelentkezik az adott intézkedésekre, így a jelenlegi 
forráselosztást a projektek benyújtása, azaz a ténylegesen jelentkező igények 
alapján szükség szerint módosítjuk. 

A forrásokat szinte az összes intézkedés tekintetében nyitva hagytuk minden 
projektgazda számára, nem emeltünk ki földrajzi célterületeket vagy 
kedvezményezetti csoportokat, kivéve egy prioritástengely esetében. Az 5.1. 
intézkedés esetében a forrás egy részét nyitva hagynánk mindenki számára, 
azonban a másik részét kizárólag azok a kedvezményezettek használhatnánk fel, 
akik az 1.1. intézkedés keretében valósítanak meg fejlesztést. Az 5.2. esetében két 
földrajzi célterületre korlátoztuk a kedvezményezettek körét, a Tamási (LHH) és a 
Dombóvári járás területére. Azért döntöttünk így, mert e két járás mind gazdaságilag, 
mind humán erőforrás kapacitás szempontjából messze elmarad a megye többi 
járásától, Dél-Dunántúl belső perifériájához tartozik. A 4.3 intézkedés esetében a 
kedvezményezetti kört a Tolna megyei városokra szűkítettük le, hiszen csak itt 
indokolt a leromlott városi területek rehabilitációja. 

A fejlesztések többségét, különösen a gazdaságfejlesztési jellegű projektek esetében 
integrált módon, projektcsomagokat létrehozva kívánjuk megvalósítani, melyek 
jellemzően egy-egy város köré csoportosulnának, és a fejlesztési csomag 
húzóprojektjére kapcsolódnának rá a kisebb települések fejlesztései.  

A TOP- 5.3.1 konstrukció keretében visszahulló forrásokat kivéve valamennyi 
prioritás valamennyi intézkedésén keletkező maradványforrásokat a „Térségi 
gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére” prioritásnak, a 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” intézkedésen 
belül a „megyei önkormányzat saját projekt” forráskeret felhasználási módra kívánjuk 
átcsoportosítani, felhasználni. Kizárólag a pontos források meghatározását követően 
kerülhet sor intézkedések közötti átcsoportosításra. Célunk a megye turizmusának 
fejlesztése. 

A Magyar Falvak Program keretében tervezett csapadékvíz-elvezetési pályázat 
tartalmában a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
meghirdetett TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
c. konstrukcióhoz illeszkedett, ezért az egyablakos pályáztatás elvét szem előtt tartva 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásán keresztül került 
biztosításra a pályázati lehetőség az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó 
települések részére. Hazai többletforrás került tervezésre a TOP-2.1.3-16 számú 
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konstrukcióra, amely többletforrás alapján összesen 2 Mrd Ft további TOP forrás 
felhasználására nyílt lehetőség Tolna megye területén. 

 

A hazai forrásból tervezett kormányzati célok, így kifejezetten bölcsődei férőhelyek 
létesítése a Kormány Családvédelmi Akciótervének megvalósítása érdekében, a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.4.1-
19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” c. konstrukcióhoz 
illeszkedett, ezért az egyablakos pályáztatás elvét szem előtt tartva a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program felhívásán keresztül került biztosításra a 
pályázati lehetőség. Hazai többletforrás került tervezésre a TOP-1.4.1-19 számú 
konstrukcióra, amely többletforrás alapján összesen 1,144 Mrd Ft további TOP forrás 
felhasználására nyílt lehetőség Tolna megye területén. 
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TOP 
Prioritás/Intézkedés

TOP 6.0 változat teljes 
(EU+hazai) forrása 

(Millió Ft)
megyei forrás összesen (Ft) becsült allokált keret

projekt-ötletek támogatás-
igénye teljes költség alapon

projekt-ötletek támogatás-
igénye az allokált keret 

arányában
IH javaslat

IH javaslat aránya az 
eredeti allokációhoz 

képest
1. Térségi gazdasági környezet 

fejlesztése a foglalkoztatás 
elősegítésére

298,45 298 450 498 126,51 10 294 084 222,00 10 837 084 222   105,27% 10 294 084 222 100,0000%

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése

                                            114,35                       114 353 858 889,13    3 944 266 342,00                                               4 488 266 342    113,79% 3 944 266 342 100,0000%

1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés
                                              71,33                            71 328 272 542,8    2 460 237 961,00                                               2 460 237 961    100,00% 2 460 237 961 100,0000%

1.3. A gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés
                                              51,13                          51 125 975 183,05    1 763 425 083,00                                               1 763 425 083    100,00% 1 763 425 083 100,0000%

1.4. A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével

                                              61,64                          61 642 391 511,52    2 126 154 836,00                                               2 126 154 836    100,00% 2 126 154 836 100,0000%

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés 147,79 147 785 077 591,03 5 097 368 045,0 5 097 368 045     100,00% 5 097 368 045 100,0000%

2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés

147,785 147 785 077 591,025 5 097 368 045,0                                                 5 097 368 045    100,00% 5 097 368 045 100,0000%

3. Alacsony széndioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken
200,99 200 985 740 759,32 6 932 352 787,00 6 932 352 787     100,00% 6 932 352 787 100,0000%

3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés

                                              75,28                          75 275 711 663,11    2 596 392 100,0                                                 2 596 392 100    100,00% 2 596 392 100 100,0000%

3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése

                                            125,71                       125 710 029 096,21    4 335 960 687,00                                               4 335 960 687    100,00% 4 335 960 687 100,0000%

4. A helyi közösségi szolgáltatások  
fejlesztése és a társadalmi 
együttműködés erősítése

61,77 61 769 141 519,38 2 130 526 668,00 2 130 526 668     100,00% 2 130 526 668 100,0000%

4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése

                                              21,51                          21 509 634 221,05    741 905 233,00                                                     741 905 233    100,00% 741 905 233 100,0000%

4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése
                                              17,09                          17 089 188 171,15    589 436 250,00                                                     589 436 250    100,00% 589 436 250 100,0000%

4.3. Leromlott városi területek 
rehabilitációja

                                              23,17                          23 170 319 127,17    799 185 185,00                                                     799 185 185    100,00% 799 185 185 100,0000%

5. Megyei és helyi emberi erőforrás 
fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  

és társadalmi együttműködés
89,69 89 691 485 553,85 3 093 617 576,00 2 550 617 576     82,45% 3 093 617 576 100,0000%

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó 
megyei és helyi foglalkoztatási 
együttműködések (paktumok)

                                              66,27                          66 271 190 399,31    2 285 810 276,00                                               2 005 810 276    87,75% 2 285 810 276 100,0000%

5.2. A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű 

komplex programok 
                                                8,62                            8 622 269 860,41    297 397 300,00                                                     295 397 300    99,33% 297 397 300 100,0000%

5.3. Helyi közösségi programok 
megvalósítása

                                              14,80                          14 798 025 294,13    510 410 000,00                                                     250 410 000    49,06% 510 410 000 100,0000%

Összesen 27 547 949 298,00     27 547 949 298    100,00% 27 547 949 298 100,0000%
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Megye neve: 

Megyei ITP neve: 

Megye forráskerete  
(Mrd Ft):

27,55

TOP prioritások  
 2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

TOP prioritások intézkedései
 1.1. Helyi gazdasági 

infrastruktúra 
fejlesztése 

 1.2. Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés 

 1.3. A 
gazdaságfejlesztést 

és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését 

szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

 1.4. A foglalkoztatás 
segítése és az 

életminőség javítása 
családbarát, munkába 

állást segítő 
intézmények, 

közszolgáltatások 
fejlesztésével 

 2.1. Gazdaságélénkítő 
és népességmegtartó 

településfejlesztés 

 3.1. Fenntartható 
települési 

közlekedésfejlesztés 

 3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságá

nak és a megújuló 
energia-felhasználás 
arányának növelése 

 4.1. Egészségügyi 
alapellátás 

infrastrukturális 
fejlesztése 

 4.2. A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

 4.3. Leromlott 
városi területek 
rehabilitációja 

 5.1. 
Foglalkoztatás-
növelést célzó 

megyei és helyi 
foglalkoztatási 

együttműködések 
(paktumok) 

 5.2. A társadalmi 
együttműködés 

erősítését szolgáló 
helyi szintű 

komplex 
programok  

 5.3. Helyi 
közösségi 
programok 

megvalósítása 

Ellenőrzés 

Forrást biztosító Strukturális 
Alap megnevezése

ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA ESZA ESZA

1401/2019. (VII.5.) Korm. 
határozattal módosított 
1612/2016. (XI.8.) Korm. 

határozattal rögzített 
intézkedésenkénti megyei 

forrásmegoszlás
(Mrd Ft)

3,944 2,460 1,763 2,657 5,097 2,596 4,336 0,742 0,589 0,799 1,755 0,297 0,510 27,545

6%-os EK tartalék 
átcsoportosítását követően 

módosuló megyei 
forráskeret, 

intézkedésenként
(Mrd Ft)

4,227 2,743 2,046 2,811 4,791 2,440 4,076 0,697 0,554 0,751 1,650 0,279 0,479 27,545

EK tartalék 
átcsoportosításával 

keletkezett TOP 
prioritásonkénti 

forrásmegoszlás (országos)
(Mrd Ft)

138,917 798,69

EK tartalék 
átcsoportosításával 

keletkezett TOP 
prioritásokon belüli 
intézkedésenkénti 

forrásmegoszlás (országos)
(Mrd Ft)

122,491 79,614 59,337 73,149 138,917 70,758 118,170 21,023 17,174 19,867 56,171 7,725 14,292 798,69

"-15-ös végű" körben 
meghirdetett források

(Mrd Ft)
3,624 2,160 1,515 2,811 4,791 2,440 3,255 0,697 0,554 0,751 1,650 0,279 0,000 24,527

"-16-os végű" körben 
meghirdetésre kerülő 

források 
(Mrd Ft)

0,603 0,583 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,090 1,276

"-17-es végű" körben 
meghirdetésre kerülő 

források 
(Mrd Ft)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,821 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,389 1,210

Paktum forrásból bölcsődei 
felhívás (1.4.1-19) keretében 

meghirdetett forrás 
(Mrd Ft)

0,000 0,000 0,531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,531

4,227 Ft 2,743 Ft 2,046 Ft 2,811 Ft 4,791 Ft 2,440 Ft 4,076 Ft 0,697 Ft 0,554 Ft 0,751 Ft 1,650 Ft 0,279 Ft 0,479 Ft 27,545
0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft

 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi 

együttműködés 

 4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 

 3. Alacsony széndioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken 

Ellenőrzés

 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 

Tolna megye 

Tolna megye Integrált Területi Programja

334,590 188,928 58,064 78,187
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Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése Nincs eltérés!

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Nincs eltérés!

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Nincs eltérés!

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Forrásátcsoportosítás!

2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés Nincs eltérés!

3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 

való áttérés kiemelten a 
városi területeken

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nincs eltérés!

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-
felhasználás arányának növelése Nincs eltérés!

4. A helyi közösségi 
szolgáltatások 

fejlesztése és a 
társadalmi 

együttműködés 
erősítése

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nincs eltérés!

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nincs eltérés!

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja Nincs eltérés!

5. Megyei és helyi 
emberi erőforrás 

fejlesztések, 
foglalkoztatás ösztönzés 

és társadalmi 
együttműködés

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási 
együttműködések (paktumok) Forrásátcsoportosítás!

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok Nincs eltérés!

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása Nincs eltérés!

1. Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás 
elősegítésére
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A területi szereplő 
forrásának a 6%-os EK 

tartalék 
átcsoportosítását 

követő megoszlása 
prioritásonként (Mrd 

Ft)

 1. Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére 
11,827

 2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

4,791

 3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 
területeken 

6,516

 4. A helyi közösségi 
szolgáltatások  fejlesztése és a 

társadalmi együttműködés 
erősítése 

2,002

 5. Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 
társadalmi együttműködés 

2,408

43%

17%

24%

7%

9%

A területi szereplő forrásának a 6%-os EK tartalék átcsoportosítását követő megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)

 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás
elősegítésére

 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten
a városi területeken

 4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi
együttműködés erősítése

 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-
ösztönzés  és társadalmi együttműködés
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Megye neve: 

Megyei ITP neve: 

Megye 
forráskerete (Mrd 
Ft):

27,55

 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése 

 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 

 1.3. A gazdaságfejlesztést és 
a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

 1.4. A foglalkoztatás segítése 
és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, 
közszolgáltatások 

fejlesztésével 

 Ellenőrzés  

4,227 2,743 2,046 2,811 11,827

Megyei 
Önkormányzat saját 

projekt
0,000 0,800 0,000 0,000 0,800

Földrajzi célterület 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000 0,531 0,531

Kedvezményezetti 
csoport

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Minden megyén 
belüli jogosult 

számára igényelhető
4,227 1,943 2,046 2,280 10,496

Ellenőrzés: 4,227 2,743 2,046 2,811 11,827

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Cél a megye gazdasági fellendítése
Tolna Megyei Önkormányzat saját projektje: 
Tolna megye számos települését érintő "Sió 
Projekt" megvalósítása kiemelt területi fejlesztés 

Cél a megye gazdasági 
fellendítése

Cél a megye gazdasági 
fellendítése, a nők 
munkavállalási esélyeinek 
javítása, melyre a megye 531 
millió Ft fejlesztési forrást 
különít el

Minden jogosult számára igényelhető, 
nem idokolt a kedvezményezetti kör 
szűkítése.

Megyei koordináció alatt indokolt megvalósítani, 
több település és a megye érdekét együttesen 
szolgáló fejlesztés.Minden jogosult számára 
igényelhető, nem indokolt a kedvezményezetti 
kör szűkítése.

Minden jogosult számára 
igényelhető, nem indokolt a 
kedvezményezetti kör 
szűkítése.

A fejlesztés célja kettős: a 
nők munkavállalalási 
esélyeinek a javításával a 
megyei munkaerő hiány 
javítása, valamint a Paks II. 
beruházás kapcsán a 
térségben jelentkező 
bölcsödei kapacításhiány 
miatt új bölcsödei 
féfőhelyek kétesítése. 
Minden jogosult számára 
igényelhető, nem indokolt a 
kedvezményezetti kör 
szűkítése.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2.

Tolna megye

Tolna megye Integrált Területi Programja

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 
forrásmegosztás (Mrd Ft) 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Kérjük, a fenti táblával 
összhangban sorolja fel a konkrét 
célterületet/célt/kedvezményez

etti csoportot és választását 
indokolja is!

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére

A forráskeret felhasználási módok részletezése

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

A forráskeret felhasználási módok indoklása

Intézkedés kódszáma

Forráskeret felhasználási 
módok 
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0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

 1.1. Helyi gazdasági
infrastruktúra fejlesztése

 1.2. Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható

turizmusfejlesztés

 1.3. A gazdaságfejlesztést és a
munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

 1.4. A foglalkoztatás segítése
és az életminőség javítása

családbarát, munkába állást
segítő intézmények,

közszolgáltatások fejlesztésével

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft)

Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető

Kedvezményezetti csoport

Fejlesztési cél

Földrajzi célterület

Megyei Önkormányzat saját projekt

35 

 



 

 
   

 2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés 

4,791

Megyei 
Önkormányzat saját 

projekt
0,000

Földrajzi célterület 0,000

Fejlesztési cél 0,000

Kedvezményezetti 
csoport

0,000

Minden megyén 
belüli jogosult 

számára igényelhető
4,791

Elenőrzés 4,791

2.1.

Cél a megye gazdasági fellendítése

Minden jogosult számára igényelhető, 
nem indokolt a kedvezményezetti kör 
szűkítése.

Kérjük, a fenti táblával 
összhangban sorolja fel a konkrét 
célterületet/célt/kedvezményez

etti csoportot és választását 
indokolja is!

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

Intézkedés kódszáma

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 
forrásmegosztás (Mrd Ft) 

Forráskeret felhasználási 
módok 

 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés 

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

A forráskeret felhasználási módok részletezése

A forráskeret felhasználási módok indoklása

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft

Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető

Kedvezményezetti  csoport

Fejlesztési cél

Földrajzi  cél terület

Megyei Önkormányzat saját  projekt

36 

 



 
 
 
 
 
 

 3.1. Fenntartható települési közlekedés-
fejlesztés 

 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás arányának növelése Ellenőrzés 

2,440 4,076 6,516

Megyei 
Önkormányzat saját 

projekt
0,000 0,000 0,000

Földrajzi célterület 0,000 0,000 0,000

Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000

Kedvezményezetti 
csoport

0,000 0,000 0,000

Minden megyén 
belüli jogosult 

számára igényelhető
2,440 4,076 6,516

Ellenőrzés: 2,440 4,076 6,516

3.1. 3.2.

Cél Tolna megyében a CO2 kibocsátás 
csökkentése

Cél Tolna megyében a CO2 kibocsátás 
csökkentése

Minden jogosult számára igényelhető, 
nem indokolt a kedvezményezetti kör 
szűkítése.

Minden jogosult számára igényelhető, nem 
indokolt a kedvezményezetti kör szűkítése.

Kérjük, a fenti táblával 
összhangban sorolja fel a konkrét 
célterületet/célt/kedvezményez

etti csoportot és választását 
indokolja is!

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 
forrásmegosztás (Mrd Ft) 

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

 3. Alacsony széndioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés kiemelten a városi 

területeken 

A forráskeret felhasználási módok részletezése

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

Forráskeret felhasználási 
módok 

Intézkedés kódszáma

A forráskeret felhasználási módok indoklása

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

 3.1. Fenntartható települési
közlekedés-fejlesztés

 3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás

arányának növelése

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft

Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető

Kedvezményezetti  csoport

Fejlesztési cél

Földrajzi  cél terület

Megyei Önkormányzat saját  projekt
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5. Prioritástengely 
 
Ugyan kiemelt fejlesztési célterületet az intézkedések nagy többségénél nem választottunk ki, a TOP 5.1. intézkedésnél a forrás 
egy részét azon projektgazdák számára különítenénk el, akik az 1.1. intézkedésbe illeszthető fejlesztés megvalósításához 
kapcsolódóan az 5.1. intézkedéshez tartozó kiegészítő fejlesztést kívánnak megvalósítani. A forrás másik részét nyitva hagynánk 
mindenki számára. Az 5.2. intézkedés esetében két célterületet – két járást – határoztunk meg, amelyek számára az intézkedés 

 4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

 4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

 4.3. Leromlott városi 
területek rehabilitációja Ellenőrzés

0,697 0,554 0,751 2,002

Megyei 
Önkormányzat saját 

projekt
0,000 0,000 0,000 0,000

Földrajzi célterület 0,000 0,000 0,000 0,000

Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000 0,000

Kedvezményezetti 
csoport

0,000 0,000 0,751 0,751

Minden megyén 
belüli jogosult 

számára igényelhető
0,697 0,554 0,000 1,251

Ellenőrzés: 0,697 0,554 0,751 2,002

4.1. 4.2. 4.3.

Cél Tolna megyében az egészségügyi 
alapellátás fejlesztése

Cél Tolna megyében az egészségügyi alapellátás 
fejlesztése

Cél Tolna megyében a 
hátrányos, vagy elmaradott 
térségekben lévő városok 

Minden jogosult számára igényelhető, 
nem indokolt a kedvezményezetti kör 
szűkítése.

Minden jogosult számára igényelhető, nem 
indokolt a kedvezményezetti kör szűkítése.

Indokolt a fejlesztési forrást 
elkülöníteni a megye két 
leghátrányobb járás városai 
számára: Tamási járás és a 
Dombóvári járás városai

 4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése 
és a társadalmi együttműködés erősítése 

Kérjük, a fenti táblával 
összhangban sorolja fel a konkrét 
célterületet/célt/kedvezményez

etti csoportot és választását 
indokolja is!

A forráskeret felhasználási módok indoklása

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 
forrásmegosztás (Mrd Ft) 

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

Forráskeret felhasználási 
módok 

A forráskeret felhasználási módok részletezése

Intézkedés kódszáma

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

 4.1. Egészségügyi
alapellátás

infrastrukturális
fejlesztése

 4.2. A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

 4.3. Leromlott városi
területek rehabilitációja

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft

Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető

Kedvezményezetti  csoport

Fejlesztési cél

Földrajzi  cél terület

Megyei Önkormányzat saját  projekt
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teljes megyei forráskerete rendelkezésre áll. E két terület a Tamási és a Dombóvári járás. Ennek oka, hogy e két járás a megyén 
belül mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelten hátrányos helyzetű. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
48/2017. (X. 27.) Kgy. határozatával elfogadott, Tolna megyei Integrált Területi Program 2. számú módosításával döntött arról is, 
hogy a TOP- 5.3.1 konstrukció keretében visszahulló forrásokat, a TOP-5.3.2 konstrukcióra kívánja átcsoportosítani.  
 
 
 
 

  

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és 
helyi foglalkoztatási együttműködések 

(paktumok)

5.2. A társadalmi  együttműködés  erős ítését szolgá ló 
helyi  s zintű komplex programok 

5.3. Helyi közösségi programok 
megvalósítása Ellenőrzés 

1,650 0,279 0,479 2,408

Megyei 
Önkormányzat saját 

projekt
0,000 0,000 0,000 0,000

Földrajzi célterület 0,000 0,279 0,000 0,279

Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000 0,000

Kedvezményezetti 
csoport

0,400 0,000 0,000 0,400

Minden, megyén 
belüli jogosult 

számára igényelhető
1,250 0,000 0,479 1,729

Ellenőrzés: 1,650 0,279 0,479 2,408

5.1. 5.2. 5.3.
Cél Tolna megyében a foglalkoztatási 
helyzet javítása: 5.1.1 esetében fő 
kedvezményezett a helyi 
önkormányzatok közül a megyei 
önkormányzatok GFO 321; az 5.1.2 

Cél Tolna megyében a hátrányos, vagy elmaradott 
térségekben lévő városok szegregátumainak 
felszámolása

Cél Tolna megyében az 
identítás növelés, a 
közösségszervezés, 
hagyományőrzés

Indokolt a TOP szinergia biztosítása 
érdekében, valamint a megyei paktum  
indikátorok telsítése miatt, hogy a helyi 
paktumokat a TOP keretében 
támogatott gazdaságfejlesztési 
projektekhez kapcsoltan kell 
megvalósítani.

Indokolt a fejlesztési forrást elkülöníteni a megye 
két leghátrányobb járás városai számára: Tamási 
járás és a Dombóvári járás városai

Minden jogosult számára 
igényelhető, nem indokolt a 
kedvezményezetti kör 
szűkítése.

Kérjük, a fenti táblával 
összhangban sorolja fel a konkrét 
célterületet/célt/kedvezményez

etti csoportot és választását 
indokolja is!

A forráskeret felhasználási módok részletezése

A forráskeret felhasználási módok indoklása

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 
forrásmegosztás (Mrd Ft) 

Forráskeret felhasználási 
módok 

Intézkedés kódszáma

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés

 5. Megyei és helyi emberi erőforrás 
fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és 

társadalmi együttműködés 
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5.1. Foglalkoztatás-
növelést célzó megyei és

helyi foglalkoztatási
együttműködések

(paktumok)

5.2. A társadalmi
együttműködés erősítését

szolgáló helyi szintű
komplex programok

5.3. Helyi közösségi
programok megvalósítása

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft

Minden, megyén belüli jogosult számára igényelhető

Kedvezményezetti  csoport

Fejlesztési cél

Földrajzi  cél terület

Megyei Önkormányzat saját  projekt
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IV. Az ITP indikátorvállalásai 

 
INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK 

Megye neve: 

Megyei ITP neve: 

Megye forráskerete (Mrd Ft): 27,55

Saját keretösszeg (Mrd Ft): 27,55

Teljes TOP keretösszeg (megyék együtt) 
(Mrd Ft)

798,69

Részesedés aránya: 3,45%

TOP prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegysége
TOP Célértéke 

(2018)
Forrásarányos 
célérték (2018)

A megye által 
vállalt célérték 

(2018)

TOP Célértéke 
(2023)

Forrásarányos 
célérték (2023)

A megye  által 
vállalt célérték 

(2023)

A fejlesztett vagy újonnan létesített 
iparterületek és ipari parkok területe

ha 275 9,61 9,61 1 410 48,66 48,66

A felújított vagy korszerűsített utak teljes 
hossza

km 68 2,35 2,35 349 12,04 12,04

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db 2500 98 87 12 561 483,00 483

2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek

m2 279000 9622,52 9622,52 1 311 300 45 226,11 45226,11

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 
hossza

km 240 8,28 8,28 665 22,94 22,94

Üvegházhatású gázok becsült éves 
csökkenése

tonna CO2 

egyenérték
13106 376,00 376,00 103 741 3 578,17 3578,17

Fejlesztéssel érintett egészségügyi 
alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: 

háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, 
védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti 

ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma

db 185 7 7 897 30,00 30

Helyreállított lakóegységek városi 
területeken

lakóegység 232 9 9 1 125 42,53 43

A foglalkoztatási paktumok keretében 
munkaerőpiaci programokban résztvevők 

száma
fő 7736 228 228 37 522 1 102,00 1102

Helyi társadalmi akciókban résztvevők 
száma

fő 26600 917 917 129 010 4 328,00 4328

Tolna megye

Tolna megye Integrált Területi 
Programja

3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való 
áttérés kiemelten a városi 

területeken

4. A helyi közösségi 
szolgáltatások  fejlesztése és 
a társadalmi együttműködés 

erősítése

5. Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 
társadalmi együttműködés

1. Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére
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V. Az ITP ütemezése 

 

Megye neve: 

Megyei ITP neve: 

Megye forráskerete 
(Mrd Ft):

27,55

Minden adat automatikusan 
megjelenik az 1. 

munkalapról 

Prioritás 
intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé

3,994 3,095 0,529 0,370
3,994 0,000

2,460 2,16 0,300
2,46 0,000

1,763
1,763

1,763 0,000

2,657
1,949 0,177 0,531

2,657 0,000

2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 5,097

3,143 1,954

5,097 0,000

2,596
2,596

2,596 0,000

4,336

3,255 1,081

4,336 0,000

0,742
0,619 0,123

0,742 0,000

0,589
0,491 0,098

0,589 0,000

0,799
0,799

0,799 0,000

1,755
1,255 0,5 0

1,755 0,000

0,297
0,297

0,297 0,000

0,510
0,090 0,42

0,51 0,000

27,595 0 0 0 0 0 1,763 16,404 6,636 0 0 0,76 1,501 0 0 0 0 0,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,595 0,000

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

2017 2018

5. Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 
társadalmi együttműködés

4. A helyi közösségi 
szolgáltatások  fejlesztése és 
a társadalmi együttműködés 

erősítése

1. Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére

3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való 
áttérés kiemelten a városi 

területeken

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése

2015

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 
helyi szintű komplex programok 

Intékedések 

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi 
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás arányának növelése

Tolna megye

Tolna Megye Integrált Területi Programja

ÜTEMEZÉS  

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése

Összes 
forrás

Ell.

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

2019 2020 2021 2022 20232016

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
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Mellékletek 

 

 

Tamási 

Dombóvár 

Dunaföldvár 

Szekszárd 

Bátaszék 

Gyönk 

Tolna 

Bonyhád 

Nagymányok 

Simontornya 

Tamási járás 

Tolnai 
járás 

Szekszárdi 
járás 

Paksi 
járás 

Bonyhádi 
járás 

Dombóvári 
járás 

Paks 
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1. oldal, összesen: 5

Megye neve: 

Megyei ITP neve: 

A megye 
forráskeretét az 

1702/2014. (XII. 3.) 
Kormányhatározat 

alapján, 2 
tizedesjegyig kérjük 

megadni!

Megye forráskerete  
(Mrd Ft):

27,55

TOP prioritások  
 2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

TOP prioritások intézkedései
 1.1. Helyi gazdasági 

infrastruktúra 
fejlesztése 

 1.2. Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés 

 1.3. A 
gazdaságfejlesztést és 
a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

 1.4. A foglalkoztatás 
segítése és az 

életminőség javítása 
családbarát, munkába 

állást segítő 
intézmények, 

közszolgáltatások 
fejlesztésével 

 2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

 3.1. Fenntartható 
települési 

közlekedésfejlesztés 

 3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságán

ak és a megújuló 
energia-felhasználás 
arányának növelése 

 4.1. Egészségügyi 
alapellátás 

infrastrukturális 
fejlesztése 

 4.2. A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

 4.3. Leromlott 
városi területek 
rehabilitációja 

 5.1. 
Foglalkoztatás-
növelést célzó 
megyei és helyi 
foglalkoztatási 

együttműködések 
(paktumok) 

 5.2. A társadalmi 
együttműködés 

erősítését szolgáló 
helyi szintű 

komplex 
programok  

 5.3. Helyi 
közösségi 
programok 

megvalósítása 

Ellenőrzés 

Forrást biztosító Strukturális 
Alap megnevezése

ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA ESZA ESZA

1401/2019. (VII.5.) Korm. 
határozattal módosított 

1612/2016. (XI.8.) Korm. 
határozattal rögzített 

intézkedésenkénti megyei 
forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

3,944 2,460 1,763 2,657 5,097 2,596 4,336 0,742 0,589 0,799 1,755 0,297 0,510 27,545

6%-os EK tartalék 
átcsoportosítását követően 

módosuló megyei forráskeret, 
intézkedésenként

(Mrd Ft)

4,227 2,743 2,046 2,811 4,791 2,440 4,076 0,697 0,554 0,751 1,650 0,279 0,479 27,545

EK tartalék átcsoportosításával 
keletkezett TOP 
prioritásonkénti 

forrásmegoszlás (országos)
(Mrd Ft)

138,917 798,69

EK tartalék átcsoportosításával 
keletkezett TOP prioritásokon 

belüli intézkedésenkénti 
forrásmegoszlás (országos)

(Mrd Ft)

122,491 79,614 59,337 73,149 138,917 70,758 118,170 21,023 17,174 19,867 56,171 7,725 14,292 798,69

A forrásokat 3 
tizedesjegyig kérjük 

megadni!

"-15-ös végű" körben 
meghirdetett források

(Mrd Ft)
3,624 2,160 1,515 2,811 4,791 2,440 3,255 0,697 0,554 0,751 1,650 0,279 0,000 24,527

"-16-os végű" körben 
meghirdetésre kerülő források 

(Mrd Ft)
0,603 0,583 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,090 1,276

"-17-es végű" körben 
meghirdetésre kerülő források 

(Mrd Ft)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,821 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,389 1,210

Paktum forrásból bölcsődei 
felhívás (1.4.1-19) keretében 

meghirdetett forrás 
(Mrd Ft)

0,000 0,000 0,531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,531

4,227 Ft 2,743 Ft 2,046 Ft 2,811 Ft 4,791 Ft 2,440 Ft 4,076 Ft 0,697 Ft 0,554 Ft 0,751 Ft 1,650 Ft 0,279 Ft 0,479 Ft 27,545
0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft

Fontos: Az ITP excel fájl összes munkalapja összefügg. Minden munkalapon csak a sárgával jelölt cellákat 
kell kitölteni vagy módosítani. A táblázat további elemei (beleértve a diagramokat is) a bevitt adatoknak 
megfelelően változnak. 
Kérjük, a táblákat és a diagramokat másolja be az ITP dokumentum megfelelő fejezetébe kép 
formátumban. 

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

 3. Alacsony széndioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés kiemelten a városi 

területeken 

334,590 188,928

Ellenőrzés

 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 

Tolna megye 

Tolna megye Integrált Területi Programja

 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi 

együttműködés 

 4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése 

58,064 78,187



2. oldal, összesen: 5

A területi szereplő 
forrásának a 6%-os EK 

tartalék 
átcsoportosítását követő 

megoszlása 
prioritásonként (Mrd Ft)

 1. Térségi gazdasági környezet 
fejlesztése a foglalkoztatás 

elősegítésére 
11,827

 2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

4,791

 3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 
területeken 

6,516

 4. A helyi közösségi 
szolgáltatások  fejlesztése és a 

társadalmi együttműködés 
erősítése 

2,002

 5. Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 
társadalmi együttműködés 

2,408

43% 

17% 

24% 

7% 

9% 

A területi szereplő forrásának a 6%-os EK tartalék átcsoportosítását követő megoszlása prioritásonként (Mrd Ft) 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a
városi területeken

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi
együttműködés erősítése

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés
és társadalmi együttműködés



3. oldal, összesen: 5

Megye neve: 

Megyei ITP neve: 

Megye forráskerete 
(Mrd Ft):

27,55

 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése 

 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

 1.3. A gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés 

 1.4. A foglalkoztatás segítése 
és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

 Ellenőrzés  

4,227 2,743 2,046 2,811 11,827

Megyei Önkormányzat 
saját projekt

0,000 0,800 0,000 0,000 0,800

Földrajzi célterület 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000 0,531 0,531

Kedvezményezetti 
csoport

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Minden megyén belüli 
jogosult számára 

igényelhető
4,227 1,943 2,046 2,280 10,496

Ellenőrzés: 4,227 2,743 2,046 2,811 11,827

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Cél a megye gazdasági fellendítése
Tolna Megyei Önkormányzat saját projektje: Tolna 
megye számos települését érintő "Sió Projekt" 
megvalósítása kiemelt területi fejlesztés 

Cél a megye gazdasági 
fellendítése

Cél a megye gazdasági 
fellendítése, a nők 
munkavállalási esélyeinek 
javítása, melyre a megye 531 
millió Ft fejlesztési forrást 
különít el

Minden jogosult számára igényelhető, nem 
idokolt a kedvezményezetti kör szűkítése.

Megyei koordináció alatt indokolt megvalósítani, több 
település és a megye érdekét együttesen szolgáló 
fejlesztés.Minden jogosult számára igényelhető, nem 
indokolt a kedvezményezetti kör szűkítése.

Minden jogosult számára 
igényelhető, nem indokolt a 
kedvezményezetti kör szűkítése.

A fejlesztés célja kettős: a nők 
munkavállalalási esélyeinek a 
javításával a megyei munkaerő 
hiány javítása, valamint a Paks 
II. beruházás kapcsán a 
térségben jelentkező bölcsödei 
kapacításhiány miatt új 
bölcsödei féfőhelyek kétesítése. 
Minden jogosult számára 
igényelhető, nem indokolt a 
kedvezményezetti kör szűkítése.

 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés 

4,791

Megyei Önkormányzat 
saját projekt

0,000

Földrajzi célterület 0,000

Fejlesztési cél 0,000

Kedvezményezetti 
csoport

0,000

Minden megyén belüli 
jogosult számára 

igényelhető
4,791

Elenőrzés 4,791

2.1.

Cél a megye gazdasági fellendítése

Minden jogosult számára igényelhető, nem 
indokolt a kedvezményezetti kör szűkítése.

 3.1. Fenntartható települési közlekedés-
fejlesztés 

 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás arányának növelése 

Ellenőrzés 

2,440 4,076 6,516

Megyei Önkormányzat 
saját projekt

0,000 0,000 0,000

Földrajzi célterület 0,000 0,000 0,000

Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000

Kedvezményezetti 
csoport

0,000 0,000 0,000

Minden megyén belüli 
jogosult számára 

igényelhető
2,440 4,076 6,516

Ellenőrzés: 2,440 4,076 6,516

3.1. 3.2.

Cél Tolna megyében a CO2 kibocsátás 
csökkentése

Cél Tolna megyében a CO2 kibocsátás csökkentése

Minden jogosult számára igényelhető, nem 
indokolt a kedvezményezetti kör szűkítése.

Minden jogosult számára igényelhető, nem indokolt a 
kedvezményezetti kör szűkítése.

 4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

 4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése  fejlesztése 

 4.3. Leromlott városi 
területek rehabilitációja 

Ellenőrzés

0,697 0,554 0,751 2,002

Megyei Önkormányzat 
saját projekt

0,000 0,000 0,000 0,000

Földrajzi célterület 0,000 0,000 0,000 0,000

Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000 0,000

Kedvezményezetti 
csoport

0,000 0,000 0,751 0,751

Minden megyén belüli 
jogosult számára 

igényelhető
0,697 0,554 0,000 1,251

Ellenőrzés: 0,697 0,554 0,751 2,002

4.1. 4.2. 4.3.

Cél Tolna megyében az egészségügyi 
alapellátás fejlesztése

Cél Tolna megyében az egészségügyi alapellátás 
fejlesztése

Cél Tolna megyében a 
hátrányos, vagy elmaradott 
térségekben lévő városok 

Minden jogosult számára igényelhető, nem 
indokolt a kedvezményezetti kör szűkítése.

Minden jogosult számára igényelhető, nem indokolt a 
kedvezményezetti kör szűkítése.

Indokolt a fejlesztési forrást 
elkülöníteni a megye két 
leghátrányobb járás városai 
számára: Tamási járás és a 
Dombóvári járás városai

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és 
helyi foglalkoztatási együttműködések 

(paktumok)

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok 

5.3. Helyi közösségi programok 
megvalósítása

Ellenőrzés 

1,650 0,279 0,479 2,408

Megyei Önkormányzat 
saját projekt

0,000 0,000 0,000 0,000

Földrajzi célterület 0,000 0,279 0,000 0,279

Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000 0,000

Kedvezményezetti 
csoport

0,400 0,000 0,000 0,400

Minden, megyén belüli 
jogosult számára 

igényelhető
1,250 0,000 0,479 1,729

Ellenőrzés: 1,650 0,279 0,479 2,408

5.1. 5.2. 5.3.
Cél Tolna megyében a foglalkoztatási helyzet 
javítása: 5.1.1 esetében fő kedvezményezett 
a helyi önkormányzatok közül a megyei 
önkormányzatok GFO 321; az 5.1.2 esetében 
a fő kedvezményezett Állami foglalkoztatási 

Cél Tolna megyében a hátrányos, vagy elmaradott 
térségekben lévő városok szegregátumainak 
felszámolása

Cél Tolna megyében az identítás 
növelés, a közösségszervezés, 
hagyományőrzés

Indokolt a TOP szinergia biztosítása 
érdekében, valamint a megyei paktum  
indikátorok telsítése miatt, hogy a helyi 
paktumokat a TOP keretében támogatott 
gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsoltan 
kell megvalósítani.

Indokolt a fejlesztési forrást elkülöníteni a megye két 
leghátrányobb járás városai számára: Tamási járás és a 
Dombóvári járás városai

Minden jogosult számára 
igényelhető, nem indokolt a 
kedvezményezetti kör szűkítése.

Forráskeret felhasználási 
módok 

A forráskeret felhasználási módok részletezése

Kérjük, a fenti táblával összhangban 
sorolja fel a konkrét 

célterületet/célt/kedvezményezetti 
csoportot és választását indokolja is!

Kérjük, a fenti táblával összhangban 
sorolja fel a konkrét 

célterületet/célt/kedvezményezetti 
csoportot és választását indokolja is!

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

Intézkedés kódszáma

Forráskeret felhasználási 
módok 

Kérjük, a fenti táblával összhangban 
sorolja fel a konkrét 

célterületet/célt/kedvezményezetti 
csoportot és választását indokolja is!

A forráskeret felhasználási módok indoklása

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás 
(Mrd Ft) 

Intézkedés kódszáma

A forráskeret felhasználási módok indoklása

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

 4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és 
a társadalmi együttműködés erősítése 

Kérjük, a fenti táblával összhangban 
sorolja fel a konkrét 

célterületet/célt/kedvezményezetti 
csoportot és választását indokolja is!

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra 
való áttérés kiemelten a városi területeken 

Kérjük, a fenti táblával összhangban 
sorolja fel a konkrét 

célterületet/célt/kedvezményezetti 
csoportot és választását indokolja is!

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás 
(Mrd Ft) 

A forráskeret felhasználási módok részletezése

A forráskeret felhasználási módok indoklása

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés

A forráskeret felhasználási módok indoklása

A forráskeret felhasználási módok részletezése

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

Forráskeret felhasználási 
módok 

Intézkedés kódszáma

Intézkedés kódszáma

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés

 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi 

együttműködés 

Forráskeret felhasználási 
módok 

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás 
(Mrd Ft) 

A forráskeret felhasználási módok részletezése

Fontos: Az előző munkalapon meghatározott intézkedésenkénti forráskeret felhasználását tovább bonthatja. Ezzel biztosítja, hogy a kereten belül egy adott 
támogatási összeg egy bizonyos célra legyen felhasználva. Ennek megfelelően lehetősége van a forrásfelhasználási  módok közötti összegeket saját igényeinek 
megfelelően változtatni. Csak a sárga mezők adatait tudja módosítani! A táblázatban példák találhatók, amelyekre a diagramok elkészülhettek. A diagramok 
követik a változásokat.
Kérjük az adatbevitelt követően automatikusan elkészülő táblázatokat és diagramokat illessze be az ITP dokumentum 3. fejezetébe, kép formátumban. 

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2.

Tolna megye

Tolna megye Integrált Területi Programja

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás 
(Mrd Ft) 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére

A forráskeret felhasználási módok részletezése

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

A forráskeret felhasználási módok indoklása

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás 
(Mrd Ft) 

Intézkedés kódszáma

 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

Forráskeret felhasználási 
módok 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1.1. Helyi gazdasági
infrastruktúra fejlesztése

1.2. Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható

turizmusfejlesztés

1.3. A gazdaságfejlesztést és a
munkaerő mobilitás ösztönzését

szolgáló közlekedésfejlesztés

1.4. A foglalkoztatás segítése és
az életminőség javítása

családbarát, munkába állást
segítő intézmények,

közszolgáltatások fejlesztésével

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft) 

Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető

Kedvezményezetti csoport

Fejlesztési cél

Földrajzi célterület

Megyei Önkormányzat saját projekt

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 

Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető

Kedvezményezetti csoport

Fejlesztési cél

Földrajzi célterület

Megyei Önkormányzat saját projekt

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

3.1. Fenntartható települési
közlekedés-fejlesztés

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás

arányának növelése

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 

Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető

Kedvezményezetti csoport

Fejlesztési cél

Földrajzi célterület

Megyei Önkormányzat saját projekt

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

4.1. Egészségügyi
alapellátás

infrastrukturális
fejlesztése

4.2. A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

4.3. Leromlott városi
területek rehabilitációja

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 

Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető

Kedvezményezetti csoport

Fejlesztési cél

Földrajzi célterület

Megyei Önkormányzat saját projekt

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

5.1. Foglalkoztatás-növelést
célzó megyei és helyi

foglalkoztatási
együttműködések

(paktumok)

5.2. A társadalmi
együttműködés erősítését

szolgáló helyi szintű komplex
programok

5.3. Helyi közösségi
programok megvalósítása

Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft 

Minden, megyén belüli jogosult számára igényelhető

Kedvezményezetti csoport

Fejlesztési cél

Földrajzi célterület

Megyei Önkormányzat saját projekt



3.) Megye_ITP_4. fejezet

4. oldal, összesen: 5

INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK 

Megye neve: 

Megyei ITP neve: 

Megye forráskerete (Mrd Ft): 27,55

Saját keretösszeg (Mrd Ft): 27,55

Teljes TOP keretösszeg (megyék együtt) (Mrd 
Ft)

798,69

Részesedés aránya: 3,45%

TOP prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegysége
TOP Célértéke 

(2018)
Forrásarányos 

célérték (2018)

A megye által 
vállalt célérték 

(2018)

TOP Célértéke 
(2023)

Forrásarányos 
célérték (2023)

A megye  által 
vállalt célérték 

(2023)

A fejlesztett vagy újonnan létesített 
iparterületek és ipari parkok területe

ha 275 9,61 9,61 1 410 48,66 48,66

A felújított vagy korszerűsített utak teljes 
hossza

km 68 2,35 2,35 349 12,04 12,04

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma

db 2500 98 87 12 561 483,00 483

2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek

m2 279000 9622,52 9622,52 1 311 300 45 226,11 45226,11

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 
hossza

km 240 8,28 8,28 665 22,94 22,94

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése tonna CO2 

egyenérték
13106 376,00 376,00 103 741 3 578,17 3578,17

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást 
nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi 

gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és 
kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-

egészségügyi ellátás) száma

db 185 7 7 897 30,00 30

Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 232 9 9 1 125 42,53 43

A foglalkoztatási paktumok keretében 
munkaerőpiaci programokban résztvevők 

száma
fő 7736 228 228 37 522 1 102,00 1102

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma fő 26600 917 917 129 010 4 328,00 4328

TOP
prioritás/egyedi célkitűzés

Kimeneti indikátor neve Mértékegysége

Arány a megye  
intézkedé-
senkénti 

választott  
forráskeretei 

alapján 

TOP Célértéke 
(2018)

Forrásarányos 
célérték (2018)

TOP Célértéke 
(2023)

Forrásarányos 
célérték (2023)

Támogatásban részesülő vállalkozások száma db 8 189 283

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő 
vállalkozások száma

db 189 7

A nem pénzügyi támogatásban részesülő 
vállalkozások száma

db 8 000 277

A fejlesztett vagy újonnan létesített 
iparterületek és ipari parkok területe

ha 275 9,49 1 410 48,66

A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 504 17,40

A természeti és a kulturális örökségnek, illetve 
látványosságnak minősülő támogatott 
helyszíneken tett látogatások várható 

számának növekedése

látogatás/év 1 146 047 39 489

Külföldi és belföldi turisták költése Mrd Ft 1 629,78 56

A felújított vagy korszerűsített utak teljes 
hossza

km 68 2,35 349 12,04

A járásközpontot közúton 20 percen túl elérő 
települések száma

db 1141 39,35 986 35,00

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma

db 2500 97 12 561 483

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db 12 444 479

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db 2 000 77

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma

db 14 750 567

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek

m2 279000 9622,58 1 311 300 45 226,11

Városfejlesztés: Integrált településfejlesztési 
stratégiával lefedett területek lakossága

személy 1 240 000 42 767,00

Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények 
hossza

m 558 000 19 245,15

A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 19 0,66

Városi területeken épített vagy renovált köz- 
vagy kereskedelmi épületek

m2 168 000 5 794,24

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 
nagysága

m2 1 468 000 50 630,61

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy 
településrészek száma

db 21 1

Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított 
települések száma

db 80 3

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek 
száma

db 29 2

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 
hossza

km 240 8,28 665 22,94

A középületek éves primerenergia-
fogyasztásának csökkenése

kWh/év 42 937 218,05 1 480 961,59

A megújulóenergia-termelés további 
kapacitása

MW 52,36 1,81

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése tonna CO2 

egyenérték
13 106,00 452,05 103 741,00 3 578,17

Energiahatékonysági fejlesztések által elért 
primer energia felhasználás csökkenés

PJ/év 1,082 0,04

A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség

PJ/év 0,3208 0,02

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő 
lakosság

fő 370 000 12 276

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást 
nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi 

gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és 
kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-

egészségügyi ellátás) száma

db 185 7 897 30

Újonnan épített vagy felújított rendelők, 
tanácsadók száma

db 617 21

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális 
alapszolgáltatások száma

db 3,22% 244 8

Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 232 9 1 125 43

Városi területeken épített vagy renovált köz- 
vagy kereskedelmi épületek

m2 9 000 340,24

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek m2 139 000 5 254,82

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont 
területek lakossága

fő 1 564 000 59 127

Szociális célú városrehabilitációval érintett 
akcióterületen élő lakosság száma

fő 267 000 10 094

5.A
A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerőpiaci programokban résztvevők 
száma

szám 2,94% 7 736 228 37 522 1 102

Szociális városrehabilitációs programmal elért 
hátrányos helyzetű lakosság száma

fő 3,61% 106 800 3 860

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma fő 3,35% 26 600 893 129 010 4 328

FONTOS: A célérték reális meghatározásában segít, ha a területi szereplő a TOP 
teljes megyei forráskeretéből való saját részesedését vetíti a TOP indikátor 
célértékére.  A segítő számításhoz a táblázat az 1. munkalap adatait használja. 
A táblázat G és J oszlopait kitöltve tehető vállalás a TOP eredményességmérési 
keretbe tartozó indikátoraira. Felhívjuk a területi szereplők figyelmét, hogy 
minimum forrásarányos célérték vállalása szükséges mind a 2018-as, mind a 2023-
as célértékek tekintetében!
Kérjük, a táblázatot illessze be az ITP dokumentum 4. fejezetébe, kép 
formátumban. 

Tolna megye

Tolna megye Integrált Területi 
Programja

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 
területeken

4. A helyi közösségi 
szolgáltatások  fejlesztése és a 

társadalmi együttműködés 
erősítése

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

3,45%1.B

1. Térségi gazdasági környezet 
fejlesztése a foglalkoztatás 

elősegítésére

1.C 3,45%

5. Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 
társadalmi együttműködés

1.A

Az alábbi tábla tájékoztató jelleggel készült. Célja, hogy a területi szereplők igényeinek megfelelő forrásallokáció vonatkozásában ismertesse a TOP indikátor célértékeinek forrásarányos 
alakulását. A tábla nem része a területi szereplő ITP-jének!

3,45%

5.B/5.C

1.D

3,45%

2.A

3,78%

3,84%

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

3.B

4.A

4.B

3,45%

3,32%

3.A

3,45%

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés



5. oldal, összesen: 5

Megye neve: 

Megyei ITP neve: 

Megye forráskerete 
(Mrd Ft):

27,55

Minden adat automatikusan 
megjelenik az 1. munkalapról 

Prioritás 
intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né

4,227 3,095 0,529 0,603
4,227 0,00000000 -0,23318

2,743 2,160 0,583
2,743 0,00000000 -0,28318

2,046
1,515 0,531

2,046 0,00000000 0,24782

2,811
1,949 0,862

2,811 0,00000000 -0,68472

2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 4,791

3,143 1,648

4,791 0,00000000 0,30582

2,440
2,440

2,440 0,00000000 0,15576

4,076

3,255 0,821

4,076 0,00000000 0,26016

0,697
0,619 0,078

0,697 0,00000000 0,04452

0,554
0,461 0,093

0,554 0,00000000 0,00534

0,751
0,751

0,751 0,00000000 0,04794

1,650
1,255 0,395 0,000

1,650 0,00000000 0,1053

0,279
0,279

0,279 0,00000000 0,01782

0,479
0,090 0,389

0,479 0,00000000 0,0306

27,545 0 0 0 0 0,000 1,515 16,152 6,860 0,000 0,000 1,276 1,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,531 0,000 0,000 0,000 27,545 0,00000000

Összes 
forrás

Ell.

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

20192016

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

Az ütemezés táblában a meghirdetések tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és összegét (milliárd Ft-ban, 3 
tizedesjegyig) szükséges rögzítenie a területi szereplőknek. Kizárólag a sárga cellák módosíthatóak. 

Kérjük, az AK oszlopban található ellenőrzés eredményét vegye figyelembe az ütemezés véglegesítése során!
Kérjük, a táblázatot illessze be az ITP dokumentum 5. fejezetébe, kép formátumban. 

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi 
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás arányának növelése

Tolna megye 

Tolna megye Integrált Területi Programja

ÜTEMEZÉS  

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

2017 2018

5. Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 
társadalmi együttműködés

4. A helyi közösségi 
szolgáltatások  fejlesztése és a 

társadalmi együttműködés 
erősítése

1. Térségi gazdasági környezet 
fejlesztése a foglalkoztatás 

elősegítésére

3. Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 
területeken

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése

2015

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok 

Intékedések 
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