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Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely 
feladatai keretében ellátja a területi szintű területfejlesztési feladatokat. A 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) határozza meg részletesen a megyei önkormányzatok 
területfejlesztéssel kapcsolatos feladat- és hatásköreit. A Tftv. 11. § (1) bekezdése a 
területfejlesztési feladatok kapcsán írja elő, hogy a megyei önkormányzatnak a 
területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása körében az országos 
fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban ki kell dolgoznia és el kell 
fogadnia a megye területfejlesztési koncepcióját és területfejlesztési programját. 
 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program folytatása, a 2021-2027-
es európai uniós programozási időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) felhívásainak megjelenése és az Operatív 
Program által biztosított források lehívása érdekében szükséges valamennyi területi 
szintű területfejlesztési dokumentum Közgyűlés általi elfogadása. 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztési koncepció, a 
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerint elkészített, majd 
a Partnerségi Terv alapján lefolytatott széles körű társadalmasítás észrevételeivel és 
a pénzügyminiszteri állásfoglalással kiegészített Tolna Megyei Területfejlesztési 
Koncepciót és a Tolna Megyei Területfejlesztési Programot, és azok környezeti 
értékelését a 45/2021. (IX.24.), és a 46/2021. (IX.24.) közgyűlési határozataival 
fogadta el. 
 

Ezt követően a tervezési munka a Tolna Megye Előzetes Integrált Területi 
Programja (Előzetes TMITP) 2021-2027 változatának kidolgozásával folytatódott, a 
Pénzügyminisztérium által megküldött és többször pontosított, kiegészített Útmutató 
alapján.  
 

Tekintettel arra, hogy a TOP Plusz véglegesítésével kapcsolatban jelenleg is 
zajlanak a tárgyalások Magyarország Kormánya és az Európai Bizottság között, és 
elfogadása várhatóan jövő év elején történhet meg, ezért a Pénzügyminisztérium 
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: Irányító 
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Hatóság) arra kérte a megyéket, mint területi szereplőket, hogy készítsék el az 
Előzetes Integrált Területi Programjaikat. Ezek megyei közgyűlések általi elfogadása, 
továbbá az előzetes ITP-ben megjelenített megyei Területi Kiválasztási Rendszer 
Kormány általi jóváhagyása esetén a TOP Plusz felhívásai meghirdethetőek lesznek. 
Az előterjesztésben az Előzetes TMITP elfogadására teszek javaslatot.  
 

Az Előzetes TMITP-ot az Irányító Hatóság minőségbiztosítás keretében 
megvizsgálta és észrevételei beépültek jelen közgyűlés elé terjesztett változatba. A 
közgyűlési elfogadást követően a területfejlesztési dokumentum a megyei 
önkormányzat hivatalos honlapján (www.tolnamegye.hu) lesz mindenki számára 
elérhető. A TOP Plusz brüsszeli elfogadását követően szükséges lesz az Előzetes 
TMITP felülvizsgálata, szükség szerint módosítása és ismételt közgyűlés elé 
terjesztése. 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. október 25-én tartott ülésén 
az 50/2021. (X.25.) határozatával elfogadta Tolna Megye Előzetes Integrált Területi 
Programját, amelynek felülvizsgálatát a közgyűlési tagok az ülésen kezdeményezték. 
Ennek eredményeképpen az ITP felülvizsgálatra került, a módosított Előzetes 
TMITP-t jelen előterjesztés melléklete tartalmazza. Az október 25. napi ülésen 
elfogadott dokumentum a határozati javaslat elfogadásával visszavonásra kerül. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2021. (XI. 19.) közgyűlési határozata Tolna 
Megye Előzetes Integrált Területi Programja 
2021-2027 elfogadása tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Tolna Megye Előzetes Integrált Területi Program 
2021-2027 dokumentumot (a továbbiakban: 
Előzetes TMITP) a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felkéri elnökét, hogy az elfogadott Előzetes 
TMITP-ot tegye közzé a megyei önkormányzat 
honlapján, valamint küldje meg a 
Pénzügyminisztérium részére kormánydöntésre 
történő felterjesztés céljából. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felkéri elnökét, hogy folyamatosan 
gondoskodjon a területfejlesztési dokumentum 
szükség szerinti felülvizsgálatáról, az indokolttá 
vált módosítások átvezetéséről, közgyűlés elé 
terjesztéséről. 

 



 3
 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 
50/2021. (X.25.) közgyűlési határozatát 
visszavonja. 
 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 

 
Szekszárd, 2021. november 18. 
 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 
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A Tolna Megyei Önkormányzat 2020-ban megkezdte a felkészülést az Európai Unió 

új, 2021-2027-es költségvetési ciklusára. 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, mind 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 2021- 

2027-es költségvetési ciklus végéig határoz meg konkrét beavatkozási területeket. 

Jelen dokumentum, Tolna Megye Előzetes Integrált Területi Programja a rövidtávú 

intézkedéseket tartalmazza, alkalmazkodva az országos Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) végső változatának 

prioritásaihoz, intézkedéseihez. 

A megyei tervezési folyamat rövid bemutatása: a területi önkormányzatok számára 

2020 második felétől kiemelt feladat volt a 2014-2020 közötti tervezési időszakhoz 

kapcsolódóan elfogadott, átfogó céljait tekintve 2030-ig érvényes területfejlesztési 

koncepció felülvizsgálata és aktualizálása, módosítása (elsődlegesen a 2020-ban 

lejáró részekre), valamint a 2020-ig érvényes területfejlesztési program megújításával 

a 2021-2030-as időszakra új területfejlesztési program kialakítása a rendelkezésre 

álló legfrissebb információk alapján. 

Bevezető 

http://www.tolnamegye.hu/
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Célunk, hogy a Tolna megyei emberek boldogok és elégedettek legyenek, aktívan és 

egészségesen éljenek egészséges környezetben, városban és vidéken egyaránt. 

Ezért a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióban h á rom á tfo gó é s tíz strat é giai  

 cé lt fogalmaztunk meg. A Tolna Megyei Területfejlesztési Program céljai 

értelemszerűen azonosak a hosszabb távú dokumentumban megfogalmazottakkal, 

annak alapelveivel. A Program tulajdonképpen a Koncepció által  meghatározott célok 

eléréséhez szükséges középtávú intézkedések összefoglalása. 

 

A Toln a Me gye i T e rüle t fejle szté si Program á tf o gó cé lja it elsősorban a koncepció, 

illetve annak helyzetértékelése során megfogalmazott fejlesztési irányok határozták 

meg, valamint azok a megyei sajátosságok (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, 

veszélyek), amelyek közvetlen beavatkozásokat igényelnek: 

 

- A1  Gazdaságfejlesztés  –  A  megye  gazdasági  potenciáljának  növelése,  a 

vállalkozói aktivitás erősítése; 

- A2 Humánerőforrás-fejlesztés – Társadalmi megújulás, társadalmi kohézió; 

- A3 Vidékfejlesztés – A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának 

megerősítése és vonzó vidéki élettér megteremtése. 

 

A strat é giai (spe cif iku s) célo k az átfogó célok alapján kerültek meghatározásra: 
 

- S1 Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések 

létrehozásával iparáganként, termékpályánként; 

- S2 Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok, elsősorban könnyűipari 

tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőripar) 

fejlesztése; 

- S3 A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített 

környezetének védelme, szélesebb körű megismertetése, potenciáljának 

javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása; 

- S4 Vállalkozások versenyképességének erősítése; 

- S5 Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek 

javítása, a digitális átállás elősegítése az oktatásban; 

- S6 A kedvezőtlen demográfiai folyamatok hatásainak mérséklése; 

- S7 Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése; 

- S8 Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék- 

előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői 

együttműködéssel; 

I. Tolna megye előzetes Integrált Területi Programjának (ITP)

viszonya a Tolna megyei Területfejlesztési Program céljaihoz 
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- S9 Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó 

képességének elősegítése; 

- S10  A  Közép-Duna  Menti  Kiemelt  Térség  Tolna  megyét  érintő  területének 

fejlesztése. 

 

A területi célrendszerben a területi jellegzetességek és a területi szereplők 

szempontjából, a Koncepcióban megfogalmazott három átfogó és tíz specifikus céllal 

összefüggésben kerültek kijelölésre a te rüle ti cé lok:  
 

- T1 A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű 

élelmiszer- és feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az 

arra épülő állattenyésztés gazdasági egyensúlyára alapozva, funkcionális 

térségenként; 

- T2 Sió és Duna-menti térség rekreációs térség turisztikai hasznosítása; 

- T3 Az oktatás modernizálása (digitalizálás, e-oktatás); 

- T4 Helyi közösségi identitásfejlesztést és kulturális életet elősegítő 

közösségfejlesztő szakemberképzés indítása; 

- T5 Bérház (lakás) és háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban; 

- T6 Apró- és kisfalvas térségek elérhetőségének javítása; 

- T7 A vidéki letelepedést segítő támogatások bevezetése, helyi 

adókedvezmények biztosítása; 

- T8 Közép-Duna Menti Kiemelt Térség; 

- T9  A  Közép-Duna  Menti  Kiemelt  Térség  komplex  fejlesztési  programmal 

fejlesztendő területe 

 
 
 

 Átfogó c é lok  

 
A1 

 

A megye gazdasági 

potenciáljának növelése, a 

vállalkozói aktivitás 

erősítése 

  

 
A2 

 

Társadalmi megújulás, 

társadalmi kohézió 

 A3 
 

A vidékies térségek 

gazdasági 

szerepvállalásának 

megerősítése és vonzó 

vidéki élettér 

megteremtése 
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 Stratégia i c é lok  
 

 

 

 

 
S1 

 

Új K+F+I és logisztikai 

központok kialakítása 

vállalkozói 

együttműködések 

létrehozásával 

iparáganként, 

termékpályánként 

S2 
 

Piacképes, 

hagyományosan jelenlévő 

ipari ágazatok, elsősorban 

könnyűipari 

tevékenységek 

(gépgyártás, 

fémfeldolgozás, 

élelmiszeripar, textil- és 

bőripar) fejlesztése 

S3 
 

A megye természeti 

erőforrásainak, táji és 

természeti értékeinek és 

épített környezetének 

szélesebb körű 

megismertetése, 

potenciáljának javítása, 

fenntartható hasznosítása 

és tematikus 

összekapcsolása 

S4 
 

Vállalkozások 

versenyképességének 

erősítése 

 

 
 

S5 
 

Oktatásfejlesztés, 

hátrányos helyzetű 

csoportok munkaerő-piaci 

esélyeinek javítása, a 

digitális átállás elősegítése 

az oktatásban 

 
 
 

S6 
 

A kedvezőtlen demográfiai 

folyamatok hatásainak 

mérséklése 

S7 
 

Települési infrastruktúra 

és közszolgáltatások 

fejlesztése 

 

S8 
 

Mezőgazdasági 

alapanyagokra épülő, 

nagy hozzáadott értékű 

termék előállítás, - 

feldolgozás, piaci 

értékesítés és 

agrármarketing 

tevékenység termelői 

együttműködéssel 

 
 
 

S9 
 

Vidéki életminőség 

javítása és a rurális térség 

népességmegtartó 

képességének elősegítése 

S10 
 

A Közép-Duna Menti 

Kiemelt Térség Tolna 

megyét érintő területének 

fejlesztése 
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 Ter üle ti cé lok  
 

   
 

 

Az átfogó és a specifikus célok elérése érdekében Tolna megyében öt fejlesztési 

prioritás került kijelölésre. A prioritások határozzák meg azokat a területeket, 

amelyekre a fejlesztési forrásokat összpontosítani kell. 

 

P1 A Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése 

P2 A  helyi  közösségek  és  kultúra  megerősítése,  valamint  a közösségi  élet 

újraindítása 

P3 Környezettudatos és fenntartható fejlesztések 

P4 Vidék felzárkóztatása, közszolgáltatások színvonalának emelése 

P5 Közép-Duna Menti Kiemelt Térség fejlesztése 

T1 
 

A helyi mezőgazdasági 

alapanyagokra épülő 

magas hozzáadott értékű 

élelmiszer- és 

feldolgozóipari 

kapacitások kiépítése a 

növénytermesztés és az 

arra épülő állattenyésztés 

gazdasági egyensúlyára 

alapozva, funkcionális 

térségenként 

T4 
 

Helyi közösségi 

identitásfejlesztést és 

kulturális életet elősegítő 

közösségfejlesztő 

szakemberképzés indítása 

T7 
 

A vidéki letelepedést 

segítő támogatások 

bevezetése, helyi 

adókedvezmények 

biztosítása 

 

 
 
 

 
T2 

 

Sió és Duna menti 

rekreációs térség 

turisztikai hasznosítása 

T5 
 

Bérház (lakás) és háztáji 

program bevezetése az 

apró- és kisfalvakban 

 
T8 

 

Közép-Duna Menti Kiemelt 

Térség 

 

 
 
 
 

 
T3 

 

Az oktatás modernizálása 

(digitalizálás, e-oktatás) 

T6 
 

Apró- és kisfalvas 

térségek elérhetőségének 

javítása 

T9 
 

A Közép-Duna Menti 

Kiemelt Térség komplex 

fejlesztési programmal 

fejlesztendő területe 
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ÁGAZATI OPERATÍV 

PROGRAM 

 

CÉLOK 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONT 

 

 

 

DIMOP PLUSZ 

Digitális Állampolgárság 
 

 

 

S1, S4, S5, S7, S10 

Magyarország csatlakoztatva 

Hi-tech és zöld átállás 

Intelligensebb Magyarország 

 

 

 

 

 
 

EFOP PLUSZ 

Egészségügyi fejlesztések 
 

 

 

 

 
 

S5, S6, S7, S9, S10 

XXI. századi köznevelés 

Társadalmi felzárkózási fejlesztések 

Szociális fejlesztések 

Család- és ifjúságügyi fejlesztések 

Rászoruló személyek támogatása 

 

 

 

 

 
 

GINOP PLUSZ 

Vállalkozásfejlesztés 
 

 

 

 

 
S1, S2, S3, S4, S5, S8, 

S10 

Kutatás, fejlesztés, innováció 

Fenntartható munkaerőpiac 

NEET ifjúsági program 

Felsőoktatás, szakképzés 

Turizmus, örökségvédelem 

 

 

 
IKOP PLUSZ 

Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése 
 

 

 
S4, S7, S10 

TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés 

fejlesztése 

Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás 

 

 

 

 

 
KEHOP PLUSZ 

Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés 
 

 

 

 

 
S3, S4, S10 

Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság 

Környezet- és természetvédelem 

Megújuló energiagazdaság 

Méltányos Átállást Támogató Alap ERFA-ból történő 

kiegészítése 

 

 

 
MAHOP PLUSZ 

A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai 

erőforrások megőrzése 

 

 

 
S3, S8 

A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a 

halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és 

marketingjének támogatása 
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A területi területfejlesztési tervezési folyamat az alábbi főbb feladatokból áll: 

 
- a helyzetfeltáró, helyzetértékelő dokumentumok frissítése, elkészítése a 

területfejlesztési koncepció előkészítő fázisaként, 

- a területfejlesztési koncepció (előkészítő és javaslattevő fázis) felülvizsgálata és 

módosítása, 

- a területfejlesztési program (stratégiai és operatív programrész) megújítása, 

összeállítása, 

- területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálat készítése, 
 

- a területfejlesztési tervekhez környezeti vizsgálat készítése az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

előírásainak megfelelően, 

- a 2021-2027 közötti uniós programozási időszak területfejlesztési operatív 

programjának végrehajtását támogató megyei integrált területi program 

összeállítása, 

- a tervezési folyamat során a partnerség biztosítása (partnerségi terv kidolgozása 

és végrehajtása), 

- területi koordináció ellátása, 
 

- uniós forrásból (a területi operatív programhoz kapcsolódóan) támogatandó 

megyei projektkezdeményezések gyűjtése. 

Tekintettel arra, hogy a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Tolna Megyei 

Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró munkarészei megfelelnek a vonatkozó 

hatályos előírásoknak is, valamint az abban felhasználtaknál frissebb statisztikai 

adatok, kimutatások nem állnak rendelkezésre, a helyzetelemzési dokumentum 

aktualizálása nem volt indokolt, így a 2021-2027 közötti időszak tervezési 

folyamatában a meglévő helyzetértékelés került felhasználásra. A felülvizsgált Tolna 

Megyei Területfejlesztési Koncepció másodlagos források felhasználásával, a már 

meglévő, megyei térségi dokumentumok feldolgozásával, azok szintetizálásával, 

valamint a tervezési munkába bevont partner szervezetek által megfogalmazott 

javaslatok, vélemények figyelembe vételével készült el. 

A Koncepció társadalmasítási folyamata a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

zajlott: a vonatkozó Kormányrendeletben rögzített véleményező szervezetek számára 

2021.02.10-én e-mailen megküldésre került a fejlesztési dokumentum, az 

észrevételek, javaslatok megküldésére 45 napos határidőt biztosítottunk. 
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Tekintettel arra, hogy a 2021-2027 évek közötti időszakra vonatkozó, aktualizált 

Partnerségi Tervünkben szereplő szervezetek véleménye kiemelten fontos 

számunkra, a dokumentumot az ő részükre is megküldtük e-mailen. A Koncepció 

feltöltésre került továbbá a Tolna Megyei Önkormányzat honlapjára, a társadalmi 

egyeztetésről facebook oldalunkon is tájékoztattuk partnereinket, illetve a megye 

lakosságát. A véleményezési időszak 2021.03.29-én lezárult, ezt követően 

megtörtént a beérkezett vélemények feldolgozása, a szükséges átvezetések, 

kiegészítések elvégzése. Az átdolgozott dokumentum 2021.05.10-én elkészült és 

megküldésre került miniszteri jóváhagyásra. A Koncepció készítésével és 

véleményeztetésével párhuzamosan elkészült annak környezeti értékelése, a 

jogszabályi előírások alapján megtörtént annak véleményeztetése. A véleményezési 

időszak 2021.04.08-tól 2021.05.10-ig tartott. A szakmai szervezetek visszajelzése 

alapján átdolgozott dokumentum 2021.05.31-én elkészült és a Megyei 

Önkormányzat honlapján közzétételre került. 

A Tolna Megyei Területfejlesztési Program társadalmi egyeztetése a Koncepcióhoz 

hasonló módon történt meg: 45 napos határidő biztosításával 2021. június 22-én 

megküldésre került a jogszabályban előírt véleményező szervek, majd a Partnerségi 

Tervben szereplő szervezetek részére, valamint közzétételre került a Megyei 

Önkormányzat honlapján is. 2021.08.10-től (az észrevételek megküldésére 

rendelkezésre álló időszak lezárultát követően) a beérkezett visszajelzések alapján 

megtörténtek a szükséges kiegészítések, átvezetések. Ezzel párhuzamosan 

elkészült, majd (2021.07.08. és 2021.08.09. között) véleményeztetésre került a 

Program környezeti értékelése is. A szakmai szervezetek észrevételei alapján 

2021.08.23-án megtörtént a Program környezeti értékelésének véglegesítése. 

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; mely 

megerősítésre került a 2/2021. (I. 25.) számú közgyűlési határozattal; 

✓ Tolna Megye Területfejlesztési Koncepcióját 2021. szeptember 24-én a 45/2021. 

(IX. 24.) számú közgyűlési határozattal; 

✓ Tolna Megye Területfejlesztési Programját 2021. szeptember 24-én a 46/2021. 

(IX. 24.) 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. 
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Természetesen a TOP Plusz Tolna megyei forráskerete nem elegendő az említett 

problémák teljes körű orvoslására, de a célzott fejlesztések beindításával jelentős 

eredmények érhetőek el, illetve elősegítheti más operatív programok forrásainak 

lehívását, ezáltal a felsorolt problémák széles körű kezelését, megoldását teszi 

lehetővé. Hosszabb távon pedig természetesen szeretnénk elérni, hogy Tolna megye 

vonzó vidéki térség legyen, ahol az emberek megtalálják számításaikat. 

A fenti célok elérésében kulcsfontosságúak a helyi 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 2021-2027-es fejlesztési 

időszakra való felkészülésben. Az ő tapasztalataik, elképzeléseik is hozzájárultak a 

dokumentumok elkészítéséhez, céljainak kidolgozásához. Tolna Megye Előzetes 

Integrált Területi Programjának készítése során egyeztetéseket folytattunk Szekszárd 

Megyei Jogú Város vezetőségével, a járásszékhely városok vezetőivel, illetve – 

különösen a pandémiás helyzetre való tekintettel online módon – a megye összes 

településének képviselőjével. 
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II.1. A megye külső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata 

 
II.1.1 A megyehatáron átnyúló együttműködések, együttműködés a 

szomszédos megyékkel, ágazati kapcsolódások 
 

 
 

A következő részben ágazati bontásban kerülnek bemutatásra Tolna megye és a 

szomszédos megyék (Bács-Kiskun, Baranya, Somogy, Fejér) céljai, továbbá a 

potenciális kapcsolódási pontok, a közös fejlesztési lehetőségek. 

 

 
IKOP Plusz 

- Vasúti hálózat fejlesztése - Sárbogárd-Dombóvár vasútvonal pályafelújítása, 

Sárbogárd-Szekszárd-Bátaszék-Baja vasútvonal villamosítása, a Bátaszék- 

Dombóvár vasútvonal állomásain az autóbuszos átszállási lehetőségek javítása, 

megállók fejlesztése (Tolna, Fejér, Bács-Kiskun) 

- Közösségi közlekedés fejlesztése (Somogy, Tolna, Baranya, Fejér, Bács-Kiskun) 

- M6-os és M60-as autópálya országhatárig történő meghosszabbítása (Baranya, 

Somogy) 

- 67-es főút fejlesztése a teljes szakaszon, meghosszabbítása a határig (Somogy, 

Baranya) 

- 66-os kiemelt főút megvalósítása (Somogy, Tolna, Baranya) 

- M9-es fejlesztése Kaposvár-Dombóvár-Bonyhád-Szekszárd-53.sz. főút 

nyomvonalon (Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun) 

- Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése (Somogy, Tolna, Baranya, Fejér, 

Bács-Kiskun) 

- Paks-Kalocsa híd megépülését követően új együttműködések kialakítása (Bács- 

Kiskun, Tolna) 

- Siófok-Tamási-Dombóvár-Pécs kerékpárút tervezése, megépítése (Somogy, 

Fejér, Tolna, Baranya) 

II. Az ITP területi kapcsolatrendszere 
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GINOP Plusz 

- Logisztikai központok kialakításának lehetőségei (Tolna, Baranya, Fejér, Bács- 

Kiskun, Somogy) 

- A tisztaszén-technológia meghonosítása, kőbányászat fejlesztése, erre épülő 

gazdaságfejlesztés (Tolna, Baranya) 

- Helyi adottságokra alapozott mezőgazdaság és feldolgozóipar fejlesztése; 

élőmunka igényes ágazatok erősítése, illetve a helyi termelésre alapozott 

feldolgozó kapacitások kiépítése, foglalkoztatás bővítése (Bács-Kiskun, Fejér, 

Somogy, Tolna, Baranya) 

- Egészség- és gyógy-turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása egyetemekkel, 

illetve a gyógyfürdőkkel együttműködve; fekvőbeteg-, járóbeteg-ellátás, valamint 

diagnosztikai területen. (Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy) 

- A Magyar Limes Szövetséghez való csatlakozás kérdésköre (Tolna, Baranya, 

Fejér) 

- Együttműködési lehetőségek az oktatás és innováció terén (Somogy, Tolna, 

Baranya, Fejér, Bács-Kiskun) 

- Jelentősebb turisztikai attrakciók összehangolása (Somogy, Tolna, Baranya, 

Bács-Kiskun, Fejér) 

- Komplex Programmal fejlesztendő települések, szabad vállalkozási zónák 

fejlesztése, mikro-, kis- és középvállalkozói szektor megerősítése (Bács-Kiskun, 

Baranya, Fejér, Somogy, Tolna) 

- Együttműködés a turisztikai célú kerékpárhálózat fejlesztésében, és ahhoz 

kapcsolódó egyéb idegenforgalmi fejlesztésekben (Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, 

Somogy, Tolna) 

- A Duna komplex turisztikai fejlesztésének közös támogatása 
 

 
 Vidé kf e jle szté si Pro gram  

- Vidékfejlesztési lehetőségek összehangolása (szőlészet, borászat, pincefalvak 

regionális együttműködése) (Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun) 

 

 
KEHOP Plusz 

- Komplex balatoni vízgyűjtő-rehabilitációs program, melynek részeként 

megvalósul a Sió-csatorna turisztikai célú fejlesztése (Somogy, Tolna, Fejér) 
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- Regionális szintű vízügyi szabályozás, vízrendezés (Somogy, Tolna, Baranya, 

Bács-Kiskun, Fejér) 

- Megújuló energiák hasznosítása helyi energiatermelő kapacitások kiépítésével, 

az ehhez szükséges szakképzési rendszer összehangolása regionális szinten 

(Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya) 

- A víz- és belvíztározók építésének összehangolása, elsősorban mezőgazdasági 

hasznosítás érdekében - Sárvíz, Sió-mente (Fejér, Tolna) 

- Együttműködés a természeti értékek és a Natura 2000-es területek védelme 

tekintetében (Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Tolna, Somogy) 

 

 
EFOP Plusz 

- Hátrányos helyzetű települések felzárkóztatásában a szomszédos megyék 

együttműködése, közös fejlesztési program kidolgozása (Somogy, Tolna, 

Baranya, Bács-Kiskun, Fejér) 

- Dél-Mezőföld, Külső-Somogy aprófalvas térségeinek foglalkoztatási, önfenntartó 

térségfejlesztési programja megyék közötti együttműködéssel (Tolna, Somogy, 

Fejér) 

- Elmaradott területek felzárkózása, közös roma képzési projekt (Fejér, Bács- 

Kiskun, Somogy, Tolna, Baranya) 

- A paksi atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó szakemberképzésben való 

együttműködés (Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Somogy, Tolna) 

 

 
A Közép-Duna Menti Kiemelt Térséghez három megye (Tolna, Bács-Kiskun és Fejér) 

99 települése tartozik. A kiemelt térség létrehozásának hátterében a paksi atomerőmű 

két új blokkjának tervezése, építése és üzembe helyezése, illetve a kapcsolódó 

egyéb, nagy volumenű fejlesztések állnak. A fejlesztésnek jelentős, nagy területet 

érintő társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti hatásai lesznek, melyek 

kezelése, összehangolása kiemelkedő jelentőségű feladat. Fontos cél, hogy a 

térségbe irányuló további fejlesztések és beruházások szinergikusan kapcsolódjanak 

egymáshoz, hogy minél jobban kiaknázzák a térségben rejlő társadalmi és 

gazdasági potenciálokat. 

Tolna megye déli részén, mely az országos centrumterülettől távolabb esik, több, a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó beruházás is előkészítés alatt van, 

melyek megvalósulása érdemben fog javítani a terület elérhetőségén. Ilyen tervezett 

fejlesztések az M9 gyorsforgalmi út Dombóvár-Szekszárd szakasza, Pörböly 

települési   elkerülő   útja,   a   66-os   kiemelt   főút,   a   Budapest-Pécs   vasútvonal 
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pályafelújítása, a Sárbogárd-Bátaszék-Baja vasútvonal villamosítása, Magyarország 

TEN-T belvízi útjainak fejlesztése, illetve a turizmusnak új lendületet adhat a Siófok- 

Tamási-Dombóvár-Pécs kerékpárút megépítése is. 

 
 
 

 
II.2. A megye belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata 

 

 

 

 

II.2.1. Város-vidék kapcsolatrendszer Tolna megyében 
 

 

Magyarország legkisebb megyeszékhelye, Szekszárd, Tolna megyében található. A 

járások székhelyeiként szolgáló városok (Bonyhád, Dombóvár, Paks, Tamási, Tolna) 

mindegyike országosan átlagos méretű járásszékhelynek számít. Ebből következik, 

hogy települési szinten Tolna megyében nincs egyetlen erős centrum. Itt található 

viszont a Magyarország történelmének egyik legnagyobb beruházását befogadó 

kisváros (Paks), amely a 2010-ben átadott M6 autópályán a Duna mentén húzódó 

városokból (Dunaföldvár, Tolna, Szekszárd, Bátaszék) 20-40 perc alatt elérhető, 

valamint Dunaújvárostól kb. 30 perc, az M0-tól kevesebb, mint egy óra távolságra 

fekszik. Ezen a területen – különösen a Dunaföldvár és Szekszárd közötti részén – 

egyre inkább megfigyelhető az egyes települések funkciók szerinti specializálódása: 

Dunaföldvár Dunaújváros bolygóvárosaként ipari decentrum és közlekedési 

csomópont; Paks ipari és gazdasági központ; Tolna alvóváros; Szekszárd 

egészségügyi, oktatási, közigazgatási központ, közlekedési csomópont. Ehhez a 

tengelyhez kapcsolódik Bonyhád, ami erős mikroregionális központ kulturális és 

gazdasági téren egyaránt. 

Tolna megye nyugati két járása a Dunántúl legnagyobb belső perifériájának része, 

így jelentős fejlettségi különbségek figyelhetők meg a megye keleti feléhez képest. A 

két járásszékhely – Dombóvár és Tamási – egyértelmű központjai járásaiknak. A 

turisztikai potenciál mindkét járásban magasabb, mint amit a jelenlegi kihasználtságuk 

mutat, így a következő fejlesztési ciklusban kiemelten kezelendők a térség turisztikai 

fejlesztései (főként az öko- és gyógy-turisztikai területen). A NIF Zrt. által előkészítés 

alatt álló Siófok-Tamás-Dombóvár-Pécs kerékpárút érinti a gunarasi és tamási gyógy-

, illetve termálfürdőt, szélesítve ezzel a terület turisztikai kínálatát. 

Fontos kiemelni, hogy Tolna megye négy másik megyével szomszédos (Baranya, 

Bács-Kiskun, Fejér, Somogy), melyek közül háromnak van százezer főnél nagyobb 

lélekszámú megyeszékhelye (Kecskemét, Pécs, Székesfehérvár), amelyek 

vonzáskörzetei Tolna megye egyes részeire is kiterjednek, mint ahogy a tolnai 

megyeszékhelynél nagyobb közeli városok (Baja, Dunaújváros, Kaposvár) hatásai is. 

Hagyományosan a legerősebb kapcsolat a Dombóvár-Pécs/Kaposvár, a Szekszárd- 

Bonyhád-Pécs,   Dunaföldvár-Dunaújváros,   illetve    a    Tamási-Siófok   tengelyen 
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figyelhető meg, de Budapest elszívó hatása is erősen érvényesül főként a 

felsőoktatás és munkaerőpiac területén. Ezekben a viszonylatokban alapvetően egy 

külső centrum bír vonzó hatással Tolna megyei településekre, térségekre. A Paks II 

beruházás ezen a téren is jelentős változást hoz, hiszen a vonzásközpontként 

értelmezett Paks vonzáskörzete növekedni fog Tolna megyén túl is, különösen a 

Paks és Foktő között épülő új Duna-híd átadását követően, hiszen ezzel a jövőben – 

várhatóan – Paks és Kalocsa településegyüttesként lesz értelmezhető. Tolna megye 

keleti részén az M6 autópálya mentén az É-D-i irányban a területi kohézió erősödése 

Budapesttől egészen Mohácsig megfigyelhető. Ehhez a tengelyhez a Duna-hidak 

Dunaújvárosnál, Dunaföldvárnál, Szekszárdnál és Bajánál biztosítanak kapcsolatot 

K-Ny irányban. 

A Paks II beruházáshoz kapcsolódóan új súlyponti tényezőként jelenik meg a megye 

településeinek jelentős hányadát magában foglaló kiemelt térség. Támogatjuk a 

Közép-Duna Menti Kiemelt Térség komplex fejlesztési elképzeléseinek 

megvalósulását. A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség részét képezi a Tamási járás 

teljes területe, ami komplex fejlesztési programmal érintett terület. A programban 

résztvevő települések fejlesztési igényei prioritást élveznek a fejlettebbekkel szemben. 

A Tamási  járás ugyan a Balatonhoz legközelebb fekvő Tolna megyei térség, azonban 

kedvező hatást érdemben nem gyakorol rá. Az elmaradott Enying- Tab-Tamási-

Dombóvár-Sásd-Komló tengely számára komoly fejlődési lehetőséget biztosítana 

egy gyorsforgalmi út Pécstől az M7 autópályáig, azonban az országos fejlesztési 

tervek között jelenleg ez nem szerepel, így e terület további leszakadása várható. 

A “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 

1404/2019 (VII.5.) Kormányhatározat, az új Roma Stratégiával összefüggő feladatok 

meghatározásáról szóló 1426/2019 (VII.26.) Kormányhatározat, valamint az ezek 

folytatásáról rendelkező 1186/2020 (IV.28.) Kormányhatározat alapján országos 

szinten 70 település került kijelölésre. A felzárkózó települések listáján két Tolna 

megyei szerepel: Értény és Gyulaj, gazdaságfejlesztési programban érintett település 

Hőgyész. 

 

 
II.2.2. Funkcionális várostérségek 

 

 

Egy funkcionális városi térséget egy város hatásterületeként jellemezhetünk. 

Általában statisztikai alapon jelölik ki. Tolna megyében az ingázási adatok 

megmutatják, hogy a megyeszékhely és a járásszékhelyek oktatási, munkaerő-piaci, 

egészégügyi és szolgáltatási kínálatát a környező – jellemzően az adott járáson 

belüli – települések lakói is igénybe veszik. Így Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár, 

Paks, Tamási és Tolna funkcionális várostérsége is túlmutat a 

székhelytelepüléseken. Érdemes megemlíteni, hogy a megye keleti felében a Duna 
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mentén található települések az agglomerálódás jeleit mutatják a Dunaföldvár-Paks- 

Tolna-Szekszárd-Bátaszék-tengely mentén. 
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III.1. Forrás-felhasználási módok bemutatása 
 

 

 

 

III.1.1. Fenntartható városfejlesztés (I. forrásfelhasználási mód) 
 

 

Az ERFA 11. cikk alapján kerültek kiemelésre a járásszékhely városok, ideértve a 

megyeszékhelyt is. Mivel a Tolna megyei megyeszékhely az országban a legkisebb 

megyei jogú város, illetve a járásszékhelyek is kizárólag kisvárosok, így 

lehatárolásuk, központi szerepkörük erősítése fontos a megye fejlődése 

szempontjából. A megyeszékhely és a járásszékhelyek közötti kis méretkülönbséget 

jól mutatja, hogy Szekszárd lakosságának Tamási népessége a negyede, míg 

ugyanilyen összehasonlításban a szomszédos Baranyában 54-szeres a különbség. 

A járásszékhelyeken megvalósuló fejlesztések a környező településekre is pozitív 

hatással vannak, de a járásszékhelyek lakosságszáma az adott járáson belül is 

magas arányt képvisel A járásszékhelyek lakosságszáma a járás lakosságának 

arányában: 

▪ Bonyhád: 41% 
 

▪ Dombóvár: 57% 
 

▪ Paks: 38% 
 

▪ Szekszárd: 54% 
 

▪ Tamási: 21% 
 

▪ Tolna: 64%. 
 

A forrásfelhasználási módba tartozó települések: 
 

o Bonyhád (ERFA: 4,1781 Mrd Ft, ESZA: 0,8455 Mrd Ft, összesen: 5,0236 Mrd 

Ft),  

o Dombóvár (ERFA: 5,8743 Mrd Ft, ESZA: 1,2683 Mrd Ft, összesen: 7,1426 Mrd 

Ft),  

o Paks (ERFA: 5,9062 Mrd Ft, ESZA: 1,2756 Mrd Ft, összesen: 7,1818 Mrd Ft), 

o Szekszárd (ERFA: 2,2242 Mrd Ft, ESZA: 0,4439 Mrd Ft, összesen: 2,6681 Mrd Ft), 

o Tamási (ERFA: 2,6565 Mrd Ft, ESZA: 0,4669 Mrd Ft, összesen: 3,1234 Mrd Ft), 

o Tolna (ERFA: 3,7316 Mrd Ft, ESZA: 0,7343 Mrd Ft, összesen: 4,4659 Mrd Ft). 

III.Az ITP 2021-27 fejlesztési célterületeinek kijelölése - A megyei

forrásfelhasználási módok 



20  

III.1.2. Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (II. forrásfelhasználási mód) 
 

 

A II. forrásfelhasználási mód nem érinti a lehatárolt terület járásszékhelyeit. A Paks II 

beruházáshoz kapcsolódóan új súlyponti tényezőként jelenik meg az Országgyűlés 

által kijelölt, a megye településeinek jelentős hányadát magában foglaló kiemelt 

térség. Támogatjuk a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség komplex fejlesztési 

elképzeléseinek megvalósulását. 

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térséghez három megye (Tolna, Bács-Kiskun és Fejér) 

99 települése tartozik, ezek közül 62 Tolna megyei. A kiemelt térség létrehozásának 

hátterében a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezése, építése és üzembe 

helyezése, illetve a kapcsolódó egyéb, nagy volumenű fejlesztések állnak. 

A fejlesztésnek jelentős, nagy területet érintő társadalmi, gazdasági, infrastrukturális 

és környezeti hatásai lesznek, melyek kezelése, összehangolása kiemelkedő 

jelentőségű feladat. 

Fontos cél, hogy a térségbe irányuló további fejlesztések és beruházások 

szinergikusan kapcsolódjanak egymáshoz, hogy minél jobban kiaknázzák a 

térségben rejlő társadalmi és gazdasági potenciálokat. A Kiemelt Térség része a 

teljes Tamási járás is, melynek fejlettségi szintje elmarad a megyei és országos 

átlagtól, ezért az ottani települések felkészítése az erőműbővítési beruházásra, illetve 

az ahhoz való kapcsolódásuk elősegítése miatt az értékelési szempontok között 

prioritást fognak élvezni a Tamási járás települései. A kedvezményezett járások 

besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Kormányrendelet komplex programmal 

fejlesztendő járásként definiálja a kedvezményezett járásokon belül Tolna megyében 

a Tamási járást. A járásszékhely érintett az I. forrásfelhasználási móddal, aminek 

keretén belül ERFA: 2,6565 Mrd Ft, ESZA: 0,4669 Mrd Ft, összesen: 3,1234 Mrd Ft 

keretösszeg tervezett Tamási számára. 

 
 

III.1.3. Dél-Tolna (III. forrásfelhasználási mód) 
 

 

A III. forrásfelhasználási mód nem érinti a lehatárolt terület járásszékhelyeit. A 

forrásfelhasználási mód földrajzi területe lefedi a teljes Dombóvári járást, valamint a 

Bonyhádi és Szekszárdi járás Közép-Duna Menti Kiemelt Térségen kívül eső részeit. 

A Dombóvári járás a Tamási mellett a fejletlenebb járások közé tartozik. A dél-tolnai 

térségben különös hangsúlyt kell fektetni a gazdasági fejlődést elősegítő 

beavatkozásokra, valamint a társadalmi felzárkóztatásra, a jellemzően alacsony 

lélekszámú kistelepüléseken az infrastrukturális hiányosságok pótlására külső 

források, támogatások igénybevétele szükséges. 
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III.2. Kiemelt kedvezményezettek (IV. forrásfelhasználási mód) 
 

 

 

 

III.2.1. Tolna Megyei Önkormányzat 
 

 

A megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívástervezet 

alapján a Megyei Önkormányzat vezetésével a kormányhivatalok és a Megyei 

Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok nyújthatnak be közösen 

pályázatot. A beavatkozás célja a foglalkoztatás növelése főként bértámogatás és 

képzések révén. 

 
 

III.2.2. Magyar Közút Nonprofit Zrt.; Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
 

 

Tolna megye területén a településhálózat és a földrajzi adottságok miatt a 

főúthálózat mellett az összekötő utak is fontos hálózati szereppel bírnak a térségek 

közötti közlekedésben. A felhívástervezetek alapján a 4 és 5 számjegyű utak 

esetében a lehetséges kedvezményezett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 



 

 

 
 

 

Tolna megye fejlettségi szempontból alacsony fejlettségű nyugati és fejlett keleti 

részre osztható. A fejletlenebb nyugati területet a II. forrásfelhasználási módba tartozó 

Tamási járás, illetve a III. forrásfelhasználási módba tartozó Dombóvári járás alkotja. 

A Tamási járás korábban a leghátrányosabb, a Dombóvári járás a hátrányos helyzetű 

térségek közé sorolt volt, így az ebben a két járásban található települések a 

felzárkóztatás jegyében priorizáltak. A Tamási járás szabad vállalkozási zóna 

minősítéssel is bír. Tolna megyén belül jellemző a térségek közötti fejlettségbeli 

különbség, egyes területeken (településeken) belül pedig magas a halmozottan 

hátrányos helyzetű lakosság aránya. Az értékelés során többlettpontot kapnak azok 

a támogatási kérelmek, amelyek a gazdasági és szociális különbségek 

kiegyenlítődését támogatják . 

A Dombóvári járás települései: 
 

Attala Dombóvár Kapospula Lápafő 

Csibrák Döbrököz Kaposszekcső Nak 

Csikóstőttős Gyulaj Kocsola Szakcs 

Dalmand Jágónak Kurd Várong 

 
 

A Tamási járás települései: 
 

Belecska Iregszemcse Nagykónyi Szakadát 

Diósberény Kalaznó Nagyszékely Szakály 

Dúzs Keszőhidegkút Nagyszokoly Szárazd 

Értény Kisszékely Ozora Tamási 

Felsőnyék Koppányszántó Pári Tolnanémedi 

Fürged Magyarkeszi Pincehely Udvari 

Gyönk Miszla Regöly Újireg 

Hőgyész Mucsi Simontornya Varsád 

 

IV. A projektkiválasztás az ITP 2021-27 alapján - 
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A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése 

érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019 (VII.5.) 

Kormányhatározat, valamint az annak folytatásáról rendelkező 1186/2020 (IV.28.) 

Kormányhatározat alapján a Gazdaságélénkítő Programban, illetve a “Felzárkózó 

települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019 (VII.5.) 

Kormányhatározat, az új Roma Stratégiával összefüggő feladatok meghatározásáról 

szóló 1426/2019 (VII.26.) Kormányhatározat, valamint az ezek folytatásáról 

rendelkező 1186/2020 (IV.28.) Kormányhatározat Tolna megyei települései is az 

említett két járásban találhatók. A fenti kormányhatározatok által kijelölt települések 

az értékelési szempontokkal előnyben részesítendők. 

 

Korm.hat. Település 

1403/2019 (VII.5.) Korm.hat. Hőgyész 

1404/2019 (VII.5.) Korm.hat. Értény 

1404/2019 (VII.5.) Korm.hat Gyulaj 

 
 

A hátrányos helyzetű járások priorizálása illeszkedik a Tolna Megyei 

Területfejlesztési Program Operatív Program részének P4. Vidék felzárkóztatása, 

közszolgáltatások színvonalának emelése prioritáshoz. 
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V.1. A megyei döntéshozatal bemutatása 
 

 

 

 

 Tolna Megyei Ön ko rmán y za t Kö zg yű lésé n e k feladatai: 

• A Tolna Megyei Területfejlesztési Program elfogadása és szükség esetén módosítása; 

• A  Monitoring  és  Értékelési  feladatokat  ellátó  bizottság  felállítása,  tagjainak 

felkérése; 

• A Tolna Megyei Integrált Területi Program elfogadása, a szükséges módosítások 

jóváhagyása; 

• Visszamutatás DEB döntésről. 
 

 
 Tolna Meg ye i Ön ko rmán y za t Mon itorin g és Értékelési feladatokat ellátó Bizottságának  

feladatai: 

• DEB döntés esetén a területi szereplő döntési javaslata; 

• Döntés a beérkező többlettámogatási kérelmekről; 

• A forrásfelhasználás nyomonkövetése prioritásonként; 

• Az indikátorvállalás teljesülése prioritásonként. 
 

 
 Tolna Megyei Ön ko rmán y zat Kö zg yűlésé nek Elnö ke :  

• DEB tag. 
 

 
 Tolna Megyei Ön ko rmán y za t Kö zg yűlésé n ek Ale lnö ke :  

• DEB póttag. 
 

 
Tolna Meg ye i Ön ko rmá n y za ti Hivat a l:  

 

• A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének programmal kapcsolatos 

döntéseinek előkészítése, a Közgyűlés programmal kapcsolatos munkájának 

támogatása; 

• A Közgyűlés Tolna Megyei Integrált Területi Programmal, illetve annak 

módosításával kapcsolatos döntéseinek előkészítése, a hozott döntések 

végrehajtása. 

V. A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szükségessége és

kapcsolata az ITP 2021-27 dokumentummal 
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A TOP Plusz Operatív Program keretében benyújtásra kerülő támogatási kérelmek 

elbírálásának kulcsfontosságú alapját adja a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer 

(TKKR) meghatározása, amely szerves részét képezi a döntéshozatali 

mechanizmusnak. A TKKR rendszer a támogatási kérelmek elbírálása mellett a 

források felhasználásának koordinációját is elősegíti. Az Irányító Hatóság által 

meghatározott kritériumok mellett a Tolna Megyei Önkormányzat további kritériumok 

meghatározásával alakítja ki a Tolna Megyei TKKR rendszert. 

 
 

Sorszám 
Kritérium 

megnevezése 
Tartalmi magyarázat 

 

1. 
Illeszkedés a TOP 
Plusz céljaihoz 

A kiválasztási kritérium a TOP Plusz valamely 
konkrét céljához/céljaihoz, és abból levezetett 
felhívás céljaihoz való szoros illeszkedést vizsgálja. 

 

 
2. 

 

Szakmai indokoltság, 
megalapozottság 

A kiválasztási kritérium legfőbb funkciója a 
beavatkozás indokoltságának vizsgálata. Ehhez a 
szakmai alátámasztás, indoklás és/vagy kellő 
kidolgozottságú helyzetelemzés, igényfelmérés 
értékelése szükséges. 

 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

Fenntarthatóság, 
horizontális 
szempontok 

A fenntarthatóság kiválasztás kritériumának célja, 
hogy a megvalósíthatóságon túl a későbbi 
működtetés feltételeit vizsgálja, kitérve különösen a 
műszaki, szakmai, társadalmi és pénzügyi 
dimenziókra is. 
A kritérium alatt kerülnek vizsgálatra az adott 
felhívás kapcsán releváns horizontális elvárások 
teljesítéséhez szükséges vállalások, nyilatkozatok. 
Ennek keretében a kiválasztási kritérium  a fejlesztés 
azon aspektusát is vizsgálja, hogy az semmilyen 
módon ne legyen kirekesztő a egyetlen társadalmi 
csoport számára sem. 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

Költségvetés 

A kiválasztási kritérium egyrészt vizsgálja a 
felhívásokban meghatározott fajlagos költségeknek 
való megfelelést (amennyiben releváns), valamint 
az általános és szakmai belső arányok betartását. 
Továbbá ezen fő szempont alatt kerül vizsgálatra, 
hogy az egyes tevékenységek megfelelően 
kerültek-e az egyes állami támogatási kategóriák 
szerinti besorolásra (amennyiben releváns), ill. az 
egyszerűsített költségelszámolási szabályok 
megfelelően alkalmazásra kerültek. 
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V.2. Területi Kiválasztási Kritériumok 
 

   

Sorszám 
Kritérium 

megnevezése 
Tartalmi magyarázat / indoklás 

 
 

1. 

Illeszkedés a megyei 
területfejlesztési 
program stratégiai 
céljaihoz és 
prioritásaihoz 

A Tolna Megyei Területfejlesztési Program 2021- 
2027 dokumentumban szereplő megyei stratégiai 
ágazati célokhoz való hozzájárulás, illetve megyei 
prioritásokhoz való illeszkedés bemutatása a 
támogatási kérelemben alapvető elvárás 
valamennyi fejlesztés esetében. 

 
 
 

 
2. 

 
 

Klíma semleges 
megoldásokat 
alkalmazó fejlesztések 
előnyben részesítése 

A kiválasztási kritérium értelmében az értékelésben 
előnyt élveznek (többletpontot kapnak) azok a 
támogatási kérelmek, amelyek klíma semleges 
megoldásokat alkalmaznak. Az értékelés során 
vizsgáljuk, hogy a tervezett fejlesztés energia- 
megtakarítással jár-e, csökkenti-e az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét, 
illetve tartalmazza-e a fejlesztés megújuló 
energiaforrás létrehozását, megvalósítását. 

 
 
 

 
3. 

 
 

 
Hozzájárulás a belső 
területi és társadalmi 
kiegyenlítődéshez 

Tolna megyén belül jellemző a térségek közötti 
fejlettségbeli különbség, egyes területeken 
(településeken) belül pedig magas a halmozottan 
hátrányos helyzetű lakosság aránya. Az értékelés 
során többlettpontot kapnak azok a támogatási 
kérelmek, amelyek a gazdasági és szociális 
különbségek kiegyenlítődését támogatják az ITP- 
ben meghatározott településdifferenciálási 
szempontok alapján. 

 

4. 
Hozzájárulás a 
gazdasági 
növekedéshez 

A kritérium alapján azok a támogatási kérelmek 
kaphatnak többletpontot, ahol a projekt hozzájárul 
Tolna megye gazdasági növekedéséhez. 

 
 

 
5. 

 

 
Hiánypótló 
szolgáltatás, 
kármegelőzés 

A kritérium alapján azok a támogatási kérelmek 
kaphatnak többletpontot, ahol a projekt célja egy 
addig a településen nem elérhető, tehát a 
településen új szolgáltatás létesítését célozza, vagy 
olyan beruházásra irányul, amellyel az elmúlt 5 
évben felmerült, igazolt vis maior helyzetek 
elháríthatók lettek volna. 

1. táblázat: Tolna megye által választott TKKR 

(forrás: Pénzügyminisztérium ITP útmutató 3.0., saját szerkesztés) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TKR Kritérium megnevezése 

(megyei) 

1.1. Helyi 

gazdaságfejlesztés 

1.2 Településfejlesztés, 

települési szolgáltatások 

2.1 Klímabarát 

megye 

3.1 Megyei és térségi 

fejlesztések 

3.3 Helyi és térségi 

közszolgáltatások 
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Illeszkedés a megyei 

területfejlesztési program 

stratégiai céljaihoz és 

prioritásaihoz 
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Klíma semleges megoldásokat 

alkalmazó fejlesztések 

előnyben részesítése 
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Hozzájárulás a belső területi 
és társadalmi 
kiegyenlítődéshez 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Hozzájárulás a gazdasági 
növekedéshez 

X X X         

Hiánypótló szolgáltatás, 
kármegelőzés 

X X X X X X X X X X X 

2. táblázat: Tolna megyei TKKR kapcsolódása az ITP célterületeihez 



 

 

 
 
 

1. melléklet: Tolna megyei ITP forrásallokációs tábla 

 
2. melléklet: Tolna megyei ITP projektek ütemezés 

 
3. melléklet: Tolna megyei ITP indikátorok 

 

Mellékletek 



1. sz. melléklet - Tolna megyei ITP  forrásallokációs tábla

Megye: Tolna

Megyei keretösszeg 

összesen (Mrd Ft):
45,546

1. prioritás 

keretösszege 

(Mrd Ft)

2. prioritás keretösszege (Mrd Ft)
3. prioritás keretösszege 

(Mrd Ft)
 Megyei ERFA összesen (Mrd Ft) Megyei ESZA összesen (Mrd Ft) Összesen

megye 23,543 4,044 17,959 37,828 7,718 45,546

Prioritás
Priortiás keretösszege 

(MrdFt)
Intézkedés (TOP Plusz alapján)

Intézkedés forráskerete 

(MrdFt)

Intézkedés aránya prioritáson belül 

(%)
Felhívás

Felhívás/Tématerület 

forráskerete (MrdFt)

Felhívás/Tématerület aránya 

intézkedésen belül (%)

Forrásfelhasználási mód I. 

(Fenntartható Városfejlesztés) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód II. (Közép-

Duna Menti Kiemelt Térség)

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód III. (Dél-

Tolna) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód IV. (Kiemelt 

kedvezményezettek) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási módok  

keretösszege összesen  (MrdFt)

1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés 0,680 18,3% 0,408 0,272 0,680

1.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése 1,724 46,3% 1,724 1,724

1.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés 1,320 35,4% 0,792 0,528 1,320

Összesen 3,724 0,000 1,200 0,800 1,724 3,724

Forrásfelhasználási mód I. 

(Fenntartható Városfejlesztés) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód II. (Közép-

Duna Menti Kiemelt Térség)

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód III. (Dél-

Tolna)

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód IV. (Kiemelt 

kedvezményezettek) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási módok  

keretösszege összesen  (MrdFt)

1.2.1 Élhető települések 3,100 70,5% 1,860 1,240 3,100

Ebből: Zöld infrastruktúra fejlesztése 0,100 0,060 0,040 0,100

Csapadékvíz 2,000 1,200 0,800 2,000

Kerékpárút 1,000 0,600 0,400 1,000

1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) 0,300 6,8% 0,180 0,120 0,300

1.2.3 Belterületi utak fejlesztése 1,000 22,7% 0,600 0,400 1,000

Összesen: 4,400 0,000 2,640 1,760 0,000 4,400

Forrásfelhasználási mód I. 

(Fenntartható Városfejlesztés) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási módok  

keretösszege összesen  (MrdFt)

1.3 Fenntartható városfejlesztés 15,419 65,5%
1.3 Fenntartható városfejlesztés (1.3.1 és 1.3.2 konstrukciók 

összesen)
15,419 65,5% 15,419 15,419

Forrásfelhasználási mód I. 

(Fenntartható Városfejlesztés)  

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód II. (Közép-

Duna Menti Kiemelt Térség)

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód III. (Dél-

Tolna)

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód IV. (Kiemelt 

kedvezményezettek) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási módok  

keretösszege összesen  (MrdFt)

2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 

energiaközösségek
1,000 24,7% 0,600 0,400 1,000

Forrásfelhasználási mód I. 

(Fenntartható Városfejlesztés) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási módok  

keretösszege összesen  (MrdFt)

2.1.2 Fenntartható városfejlesztés  (energetika) 3,044 75,3% 3,044 3,044

Összesen 4,044 3,044 0,600 0,400 0,000 4,044

Forrásfelhasználási mód I. 

(Fenntartható Városfejlesztés)  

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód II. (Közép-

Duna Menti Kiemelt Térség)

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód III. (Dél-

Tolna) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód IV. (Kiemelt 

kedvezményezettek)

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási módok  

keretösszege összesen  (MrdFt)

3.1.1 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 1,584 59,0% 1,584
1,584

3.1.2 Szociális célú várorehabilitáció 0,100 3,7% 0,060 0,040 0,100

3.1.3 Helyi humán fejlesztések 1,000 37,3% 0,600 0,400
1,000

Összesen 2,684 0,000 0,660 0,440 1,584 2,684

Forrásfelhasználási mód I. 

(Fenntartható Városfejlesztés) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási módok  

keretösszege összesen  (MrdFt)

3. 2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ 

elemei)
5,035 28,0% 3.2.1 Fenntartható városfejlesztés 5,035 28,0% 5,035 5,035

Forrásfelhasználási mód I. 

(Fenntartható Városfejlesztés)  

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód II. (Közép-

Duna Menti Kiemelt Térség)

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód III. (Dél-

Tolna)

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási mód IV. (Kiemelt 

kedvezményezttek) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási módok  

keretösszege összesen  (MrdFt)

3.3.1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 1,933 18,9% 0,000 1,160 0,773 0,000
1,933

Bölcsődei fejlesztés 0,433 0,260 0,173 0,433

Óvodai fejlesztés 0,800 0,480 0,320 0,800

Köznevelés 0,700 0,420 0,280 0,700

3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 2,200 21,5% 0,000 1,320 0,880 0,000 2,200

Egészégügyi alap-és szakrendelés 1,200 0,720 0,480 1,200

Szociális alapszolgáltatás 1,000 0,600 0,400 1,000

Forrásfelhasználási mód I. 

(Fenntartható Városfejlesztés) 

keretösszege (MrdFt)

Forrásfelhasználási módok  

keretösszege összesen  (MrdFt)

3.3.3 Fenntartható városfejlesztés (bölcsőde, óvoda, köznevelés, 

egészségügyi alap- és szakrendelés, szoc. alapszolgáltatás)
6,108 59,6% 6,108

6,108
Összesen: 10,241 6,108 2,480 1,653 0,000 10,241

Alapadattábla

Tervezési tábla

1. PRIORITÁS: 

VERSENYKÉPES MEGYE 
23,543

1.1 Helyi gazdaságfejlesztés 3,724 15,8%

1.2 Településfejlesztés, települési 

szolgáltatások

2. PRIORITÁS: 

KLÍMABARÁT MEGYE 
4,044

2.1 Klímabarát megye 4,044 100,0%

14,9%

3.3 Helyi és térségi közszolgáltatások 

(ERFA) 10,241 57,0%

4,400 18,7%

Kitöltési útmutató:

 - Kérjük, hogy a "G" oszlopban szereplő adatok ne kerüljenek módosításra. Amennyiben a megye bármely adaton 

módosítani szeretne, előzetesen egyeztetnie szükséges az IH-val.  

- Kérjük a forrásfelhasználási módok oszlopainak feltöltését, a "G" oszlopban szereplő adatoknak megfelelően. A 

felesleges oszlopok törölhetőek. 

- A táblát forintban szükséges kitölteni, amely Mrd Ft-ban látszódik. A cellák formátuma nem módosítható. 

- Kérem, hogy oszlop beszúrásnál vagy törlésnél, ügyeljenek az "Összesítő" oszlopban szereplő képletek igazítására.

- A kiemelt kedvezményezetti forrásfelhasználási módra vonatkozóan egy oszlop kitöltése szükséges. Abban 

összevontan szükséges feltüntetni a megyei önkormányzat és a Magyar Közút forráskereteit. 

- Amennyiben a fenntartható városfejlesztés körében több város kerül kijelölésre, egy oszlop kitöltése szükséges. 

Abban összevontan szükséges feltüntetni az elkülönített keretösszeget, nem kell városokra külön megbontani. 

3. PRIORITÁS: 

GONDOSKODÓ MEGYE
17,959

3.1 Megyei és térségi fejlesztések (ESZA+ 

elemei)
2,684



2. sz. melléklet - Tolna megyei ITP projektek ütemezés

Megye neve: 

Megye 

forráskerete 

(Mrd Ft):

45546000000,00

Prioritás 
Felhívásra 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 1né 2.né 3.né 4.né

0,680 0,680
0,680 0,000

1,724 1,724 1,724 0,000

1,320 1,320 1,320 0,000

3,100

3,100

3,100 0,000

0,300
0,300

0,300 0,000

1,000

1,000

1,000 0,000

15,419
15,419

15,419 0,000

1,000
1,000

1,000 0,000

3,044
3,044

3,044 0,000

1,584
1,584

1,584 0,000

0,100
0,100

0,100 0,000

1,000
1,000

1,000 0,000

5,035
5,035

5,035 0,000

1,933
1,933

1,933 0,000

2,200
2,200

2,200 0,000

6,108
6,108

6,108 0,000

45,546 0,000 0,000 0,000 45,546 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,546 0,000

3.3.3 Fenntartható városfejlesztés  (bölcsőde, óvoda, köznevelés, egészségügyi 

alap- és szakrendelés, szoc. alapszolgáltatás)

Az ütemezés táblában a meghirdetések tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és összegét (a forrásösszesítő tábla egyéni számformátumával megegyező módon) szükséges rögzítenie a területi 

szereplőknek. Kizárólag a sárga cellák módosíthatóak. 

Kérjük, az AHoszlopban található ellenőrzés eredményét vegye figyelembe az ütemezés véglegesítése során!

Kérjük, a táblázatot illessze be az ITP dokumentum 8. fejezetébe, kép formátumban. 

2. PRIORITÁS: 

KLÍMABARÁT MEGYE 

2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

2.1.2 Fenntartható városfejlesztés (energetika)

3. PRIORITÁS: 

GONDOSKODÓ MEGYE

3.1.1 Megyei paktumok

3.1.2 Szociális várorehabilitáció (ESZA+)

3.1.3 Egyéb (közösségfejlesztés+sport+egyebek)

3.2.1 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+)

3.3.1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

1. PRIORITÁS: 

VERSENYKÉPES MEGYE 

1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés

1.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése

1.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés

1.2.1 Élhető települések

1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)

1.2.3 Belterületi utak fejlesztése

1.3  Fenntartható városfejlesztés (1.3.1 és 1.3.2 felhívások)

2025 2026 2027

Összes forrás Ell.

2023 2024

Felhívások

ÜTEMEZÉS  

Tolna

2021 2022



7.1._indikátor összesito

INDIKÁTOR 

VÁLLALÁSOK 
Megye neve: Tolna megye

Megyei ITP neve: Tolna Megyei Integrált Területi Program 21-27

Megye forráskerete 

(Mrd Ft):
45,55

TOP Plusz prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegység
TOP Plusz 

célérték (2027)

IH által javasolt 

célérték (2027)

RCO01 - Támogatott vállalkozások (mikro-, kis-, 

közép- és nagyvállalkozások szerinti bontásban)
db 944,00 11,00

RCO46 - A TEN-T úthálózaton kívüli rekonstruált vagy 

korszerűsített utak hossza (4-5 számjegyű utak)
km 442,41 13,83

RCO77 - Támogatott kulturális és idegenforgalmi 

helyek száma
db 329,00 6,00

RCO 26 - Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

érdekében újonnan épített vagy korszerűsített zöld 

infrastruktúra (ha)

ha 65,20 0,92

RCR 35 - Árvízvédelmi intézkedések előnyeiből 

részesülő lakosság (fő)
fő 168 968,00 3 801,00

RCO58 - Támogatott kerékpár-infrastruktúra (km) km 669,72 17,13

RCO65 - Az új vagy korszerűsített szociális lakások 

kapacitása (személyek)
fő 540,00 32,00

RCO46 - A TEN-T úthálózaton kívüli rekonstruált vagy 

korszerűsített utak hossza (Belterületi utak)
km 290,69 4,89

RCO74 - Az integrált területfejlesztési stratégiák 

projektjei által érintett lakosság (fő)
fő

RCO75 - Támogatott integrált területfejlesztési 

stratégiák (db)
db

Eredményt keresünk még. Várhatóan: RCR52 - Zöld 

területek kialakítására, szociális lakásokra, gazdasági 

vagy egyéb célokra rehabilitált földterület (ha)

RCR 29 - Becsült ÜHG-kibocsátás (CO2t/év) CO2t/év 25 056,26 936,66

RCO19 - Javított energetikai teljesítménnyel 

rendelkező középületek (m2)
m2 274 739,68 10 270,44

RCR 29 - Becsült ÜHG-kibocsátás (CO2t/év) 

(fenntartható városfejlesztés)
CO2t/év 14 330,27 234,17

1. Versenyképes megye

2. Klímabarát megye

1. oldal, összesen: 2



7.1._indikátor összesito

TOP Plusz prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegység
TOP Plusz 

célérték (2027)

IH által javasolt 

célérték (2027)

RCO19 - Javított energetikai teljesítménnyel 

rendelkező középületek (m2) (fenntartható 

városfejlesztés)

m2 157 130,16 2 567,62

Munkanélküli és inaktív résztvevők CO01 + CO03 - 

(kb. a korábbi PO25)

TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS indikátor része

fő 54 686,00 1 768,00

OP specifikus a korábbi alapján: Társadalmi 

akciókban résztvevők száma (szociális 

városrehabilitáció)

fő 61 254,00 2 860,00

OP specifikus a korábbi alapján: Társadalmi 

akciókban résztvevők száma (egyéb ESZA projektek)
fő 1 501 456,00 34 337,00

 OP specifikus kimeneti: Megvalósított programok 

száma tagállami kimeneti indikátort javasoljuk.
fő

RCO66 - Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási 

létesítmények férőhely kapacitása (személyek)
db 5 480,00 156,00

RCO67 - Az új vagy korszerűsített oktatási 

létesítmények férőhely kapacitása  (személyek)
db 14 683,00 998,00

Az alkalmazott indikátor és célérték módszertan 

egyeztetés alatt áll, később kerülnek megadásra 

további indikátorok.(RCR73 vagy RCO69 lesz.)

2. Klímabarát megye

3. Gondoskodó megye

2. oldal, összesen: 2


