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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (1) 
bekezdése alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Dél-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Baranya Megyei Területfejlesztési 
Tanács, a Győr- Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács, a Somogy Megyei 
Területfejlesztési Tanács, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, a Vas Megyei 
Területfejlesztési Tanács, és a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. április 8. 
napján létrehozta az „M9” Térségfejlesztési Tanácsot. Az „M9” Térségi Fejlesztési 
Tanács alapítóinak jogutódja a Baranya Megyei Közgyűlés, a Győr- Moson-Sopron 
Megyei Közgyűlés, a Somogy Megyei Közgyűlés, a Tolna Megyei Közgyűlés, a Vas 
Megyei Közgyűlés és a Zala Megyei Közgyűlés. 
 
A Tanács működési területe a tervezett M9-es gyorsforgalmi út gazdasági társadalmi 
és települési vonzáskörzete, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas és 
Zala megyék közigazgatási területe. 
 
A Tanács célja az M9-es gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának 
meggyorsítása, az érintett megyék célkitűzéseivel összhangban, a régión belüli és a 
régiók közötti közlekedési kapcsolatok javítása. Ennek érdekében feltárja és 
összehangolja a tervezett M9-es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lévő települések 
társadalmi- gazdasági célkitűzéseit, elősegíti az M9-es gyorsforgalmi út nemzetközi 
gyorsforgalmi úthálózatához való kapcsolódási lehetőségeit. 
 
A Tanács működési területén összehangolja a kormányzat, a régiók, a megyék, a 
kistérségek, a települések, gazdasági szervezetek, civil szervezetek közúthálózat 
fejlesztési, területfejlesztési céljait. 
 
A Magyar Közlöny 2020. május 13-i, 107. számában megjelent a területfejlesztésről 
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 
módosításáról szóló 2020. évi XXIII. törvény, amely 2020. július 1. napjával lép 
hatályba. A módosítás érinti a térségi fejlesztési tanácsok összetételére, feladataira 
és működésére vonatkozó szabályokat. A bejegyzett térségi fejlesztési tanácsoknak 
2020. augusztus 31-ig kell módosítaniuk szervezeti és működési szabályzatukat, 
amely már a módosított jogszabály szerinti tagok szavazatával történhet meg. 
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A Tftv. 2020. július 1. napján hatályba lépő 15. § (3) bekezdése értelmében a térségi 
fejlesztési tanács tagjai lesznek: 
a) a térségi fejlesztési tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlés 
elnöke és a megyei közgyűlés egy további képviselője, valamint 
b) az operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek egy-egy képviselője. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat előző Közgyűlése az 51/2014. (XI. 28.) közgyűlési 
határozatával Kerecsényi Márton képviselő az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsban 
fennálló tagságát megerősítette. Tekintettel arra, hogy Kerecsényi Márton jelenleg 
nem tagja a Közgyűlésnek, így Pintér Szilárd közgyűlési tagot, Dombóvár Város 
polgármesterét javaslom a Térségi Fejlesztési Tanácsba delegálni. 
 
A választással egyidejűleg a Közgyűlés által korábban delegált tag visszahívásáról is 
rendelkezni szükséges. 
 
Az előterjesztésben leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata az „M9” 
Térségi Fejlesztési Tanácsba tag delegálása 
tárgyában: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény 15. § (3) bekezdése alapján 
az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba tagnak Pintér 
Szilárd közgyűlési tagot megválasztja. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
egyidejűleg Kerecsényi Márton korábban delegált 
képviselőt - munkáját megköszönve – visszahívja. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 
határozatának az érintett személyek, szervezetek 
részére történő eljuttatására. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, 
valamint a 3. pont vonatkozásában dr. Baranyai 
Eszter, megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
Szekszárd, 2020. június 3. 
 
 
 
        Fehérvári Tamás 
  a Közgyűlés elnöke 


