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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Tolna megye számára 2014-től egy új lehetőség nyílt meg, a korábbiaktól eltérően jelentős 
fejlesztési forráshoz jutott. A mintegy 30 milliárd forint értékű beruházásokat a Tolna 
megyei emberekkel, a megye településeivel, a civil szervezetekkel közösen terveztük és 
valósítjuk meg.  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2014-ig a 2014-2020-as finanszírozási időszakra 
elkészítette a jelentősebb területfejlesztési dokumentumokat, melyeket a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése határozatokkal legitimált és a www.tolnamegye.hu weboldalán 
közzétett. Első lépésben Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetfeltáró 
munkarész került elfogadásra, amely bemutatta a térség aktuális állapotát természeti, 
társadalmi és gazdasági aspektusok alapján. A kapott eredmények, mutatók ismeretében 
kerültek meghatározásra Tolna megye hosszú távú céljai, melyeket széles körű partnerség 
biztosítása mellett 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 határozott meg beavatkozási területeket. A 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) végrehajtására a 
Tolna Megyei Önkormányzat elkészítette a Tolna megyei Integrált Területi Programot 
(továbbiakban: ITP). 
 
A megyei 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. Tolna megye legégetőbb problémája, az 
elvándorlás és a népességfogyás, ezek mérséklése, esetleg megállítása a Tolna Megyei 
Önkormányzat egyik legfontosabb feladata, melyhez eszközöket, beavatkozási célokat és 
forrásokat is biztosított a Tolna megye Integrált Területi Programja (ITP) 2014-2020 között. 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án a 16/2015. (IV.30) 
közgyűlési határozatával fogadta el az ITP-t, Magyarország Kormánya pedig a 1562/2015. 
(VIII. 12.) Korm. határozattal jóváhagyta a TOP-ot. A területfejlesztési szakmai 
dokumentumok elfogadását követően nyílt arra lehetőség, hogy a Tolna Megyei 
Önkormányzat, mint Területi szereplő együttműködve a Tolna megyei településekkel, az 
Irányító Hatósággal és a Magyar Államkincstárral, mint Közreműködő Szervezettel elkezdje 
az ITP végrehajtását. Az ITP az elmúlt években 6 alkalommal került módosításra, annak 
érdekében, hogy a fejlesztési források igény szerinti felhasználását és a Területi szereplő 
által vállalt indikátorok teljesítését biztosítani tudja. 
 
Magyarország Kormánya számára az elsődleges az volt, hogy milyen fejlesztésekre van 
szükségük a Tolna megyei embereknek. Ezen igényekkel összhangban határoztuk meg, 
hogy mekkora összeget kell fordítani orvosi rendelők felújítására, esetleg újak építésére; 
hol van szükség új bölcsődére, hol kell felújítani az óvodát, hol kell javítani az idősellátás 
körülményein. Az itt élők számára fontos a meglévő értékek védelme, ennek érdekében 
több helyen is szükségessé vált a belterületi csapadékvíz szakszerű elvezetése és 
lehetőség szerint a víz megtartása, megfelelő hasznosítása. Fontos számunkra, hogy 
mindenki képességeihez mért munkát találjon, ezzel biztosítva saját maga és családja 
megélhetését. Ennek érdekében támogatásokkal segítettük a munkavállalók képzését, 
átképzését és a munkavállalást, valamint segítettük az önkormányzatokat abban, hogy 
gazdaságfejlesztéssel, iparterület-fejlesztéssel vonzó befektetési környezetet teremtsenek 
az új vállalkozásoknak.  
 
Számos fejlesztést támogattunk, amelyek célul tűzték ki Tolna megye turizmusának a 
fellendítését. Gondoltunk azokra is, akik a munka után a megérdemelt pihenést aktívan és 
a megyében szeretnék tölteni: támogattuk a már meglévő turisztikai fejlesztések 
megújítását, korszerűsítését, illetve új turisztikai attrakciók megvalósítását.  
 
Energiahatékonysági fejlesztésekkel számos bölcsőde, óvoda, általános iskola, gimnázium, 
orvosi rendelő, idősek otthona, polgármesteri hivatal szépült meg, s eztán környezetkímélő 
módon is üzemel.  
 
Nem feledkezhetünk meg az idősekről, a rászorulókról sem: támogattuk szociális területen 
a nappali ellátás fejlesztését, korszerűsítését. 
 
Minden akaratunk és igyekezetünk ellenére vannak még megyénkben mélyszegénységben 
élők, ezért számukra lakhatási segítséget és szociális támogató hálózatot biztosítottunk. 
 
A felújított, illetve újonnan épült közterületek jó érzéssel töltenek el mindenkit, és komfortos 
környezetet biztosítanak a pihenéshez. A változás megyeszerte szemmel látható, járja 
végig bárki településeinket.  
 
Az elmúlt öt évben a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által szakmailag 
és politikailag is irányított munka sikeres volt. A Tolna Megyei Önkormányzat a 
rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat pályázati úton, együttműködve az Irányító 
Hatósággal és a Magyar Államkincstárral, a Kedvezményezettek számára biztosította. 
Több mint 215 nyertes pályázattal 36,2 milliárd Ft (36.235.111.072 Ft) támogatási 
szerződéssel lekötésre került. Tolna megye a 2018-ig vállalt eredményességmérési 
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indikátorokat megyei szinten teljesítette és a megkötött szerződésállomány, illetve az 
abban tett vállalások alapján a 2023-ig tett megyei indikátorvállalások is várhatóan 
teljesülnek. 
 
Az elmúlt években számos fejlesztés valósult már meg, valamint idén és a következő 
évben is számos beruházás kerül majd átadásra, amelyek a Tolna megyében élő emberek 
életkörülményeit, illetve jobb közszolgáltatásokhoz való hozzáférését biztosítják. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Tolna megyei végrehajtásáról fogadja el! 
 
 
Határozati javaslat 1.: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2020. 
(X. 29.) közgyűlési határozata a Terület-és 
Településfejlesztési Operatív Program Tolna megyei 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
tárgyában: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Tolna megyei 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Határozati javaslat 2.: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2020. 
(X. 29.) közgyűlési határozata a Terület-és 
Településfejlesztési Operatív Program Tolna megyei 
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések elfogadása 
tárgyában: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2020 
közötti európai uniós finanszírozási időszak Tolna megyei 
TOP projektjeinek sikeres végrehajtásához az alábbi 
feladatokat tartja szükségesnek: 
 
-  a támogatott, de fenntartásba nem lépett projektek 

monitoringozása; 
-  a forráshiányos projektek esetében a szükséges 

többlettámogatási igények megyei támogatásának 
biztosítása; 
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-  települési önkormányzatok felkérésére, a megvalósítás 
alatt álló projektek esetében projektmenedzsment 
támogatás nyújtása; 

-  a Tolna megyei Terület- és Településfejlesztési 
forrásokból megvalósuló projektek esetében a 
szükséges adatszolgáltatások IH és Közreműködő 
Szervezet részére történő biztosítása; 

-  a projektekben vállalt indikátorok teljesülésének nyomon 
követése. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/H. § 
(1) bekezdése értelmében a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a 
polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom 
évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj 
hathavi összegét. 
 
A Területi Operatív Program végrehajtásáról szóló beszámolóban kifejtettekre tekintettel 
javaslom, hogy a Közgyűlés Fehérvári Tamás elnök úr részére 6 havi illetményének 
megfelelő összegű jutalmat állapítson meg a 2014-2019. önkormányzati ciklusban elvégzett 
munkájának, valamint a Tolna megyei Integrált Területi Program sikeres megvalósításában 
való szerepvállalásának elismeréseként. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat 3.: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2020. 
(X. 29.) közgyűlési határozata Fehérvári Tamás 
közgyűlési elnök részére történő jutalom megállapítása 
tárgyában: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a 2014-2019. 
önkormányzati ciklusban elvégzett munkájának, valamint a 
Tolna megyei Integrált Területi Program sikeres 
megvalósításában való szerepvállalásának elismeréseként 
Fehérvári Tamás közgyűlési elnök részére 6 havi 
illetményének megfelelő összegű, azaz bruttó 5.385.000 Ft 
összegű jutalmat állapít meg. 
 

2. A Közgyűlés a jutalom fedezetét a Tolna Megyei 
Önkormányzat költségvetésének személyi juttatások 
előirányzata terhére biztosítja. 
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3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a jutalom 

folyósítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 

Felelős: a Közgyűlés, a 3. pont vonatkozásában dr. Baranyai 
Eszter megyei főjegyző 

Határidő: 2020. november 10. 
 
 
Szekszárd, 2020. október 21. 
 
 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 
 
 
 
 
     
 Orbán Attila 
 a Közgyűlés alelnöke 
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