A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2021. (I. 25.) határozata
a 2021-27 közötti európai uniós programozási időszakra vonatkozó tervezési
folyamat partnerségi tervéről
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökeként – a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett
veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:
A 2021-27 közötti Európai Uniós programozási időszakra vonatkozó tervezési
folyamat partnerségi tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadom el.
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Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

A
TÉRSÉG
TERÜLETFEJLESZTÉSI
SZEREPLŐI
ELKÉPZELÉSEINEK
FELTÁRÁSA, A TERVEZÉSI FOLYAMAT PARTNERSÉGI TERVÉNEK
ELKÉSZÍTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27.
§ (1) bekezdése szerint „A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely
törvényben
meghatározottak
szerint
területfejlesztési,
vidékfejlesztési,
területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.” A hivatkozott törvény
alapján a megye vált a területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé. A megyék első
legfontosabb feladata egy szakmailag jól összeállított megyei területfejlesztési
koncepció elkészítése. A Tolna megyére készített MTFK tartalmazza a
területfejlesztési, a vidékfejlesztési, valamint az egyéb szakterületek koncepcionális
fejlesztési elgondolásait. A megyei szintű területfejlesztési tervezés a korábbinál
erősebb központi területfejlesztési tervezési szakmai koordinációval, támogatással és
ellenőrzéssel folyik.
A Tolna Megyei Önkormányzat a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján az
érintettek számára már a tervezés megkezdése során biztosítja a szakmai
véleménynyilvánítás lehetőségét. Az Európai Unió Strukturális Alapjaira vonatkozó
Általános Rendelet alapján a “partnerség” elve a közösségi támogatások
előkészítésére, finanszírozására, monitoringjára és értékelésére is kiterjed. A
partnerség fogalma magában foglalja az Európai Bizottság és a magyar kormány
közötti, illetve a magyar központi és területi közigazgatási egységek és a szociális,
gazdasági, civil, stb. partnerek közötti együttműködést is.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. szeptember 28-i közgyűlésén fogadta el
Partnerségi Tervét, amely azóta is meghatározza az együttműködők körét és az
együttműködés módját. Tekintettel arra, hogy a 2021-2027 közötti európai uniós
programozási időszakra felkészülés, tervezés keretében a korábbi Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatára kerül sor, így a Tolna Megyei
Önkormányzat a korábbi 2014-2020 közötti finanszírozási időszakra elfogadott
Partnerségi Terv segítségével biztosítja a megyei szintű tervdokumentumok széles
körű társadalmasítását.
A partnerségi terv elkészítése
A Partnerségi Terv elkészítése során arra törekedtünk, hogy az érintettek azon körét
sikeresen vonjuk be a folyamatos, rendszeres egyeztetésekkel érintettek körébe, akik
a korábbi időszakban (elmúlt 10 évben) is meghatározó szereplői voltak a
tevékenységükkel,
információikkal,
véleménynyilvánításukkal
a
megyei
fejlesztéseknek, a megye felzárkóztatásának.
A Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának összeállítása a partnerség elvének
alkalmazásával történik.
A társadalmi egyeztetési folyamat során az alábbi alapelvek érvényesülnek:

Tervezhetőség és strukturáltság
Az TMTFK társadalmi egyeztetése koordináltan, a vélemények fogadása
meghatározott szempontrendszer szerint, az TMTFK kialakításában résztvevő
összes partner bevonásával, strukturáltan történik.
Folyamatos információnyújtás és információszerzés
Az összes partner esetében alapvető fontosságú a megfelelő időben történő
információnyújtás és információszerzés.
Partnerség
A partnereket egyenrangú feleknek kell tekinteni, az érintettek mindegyikének
lehetősége van egyeztetésre, valamennyi beérkezett (értékelhető) véleményt
figyelembe kell venni.
Bizalom
A partnerek számára biztosítani kell, hogy a döntéshozatalról érdemi információkat
kapjanak, a beküldött véleményeikre érdemi visszajelzéseket kell küldeni.
Koncentráltság és konszenzus
Fontos, hogy a partnerek tudják, ismerjék a társadalmi egyeztetések hasznosságát
és tisztában legyenek azzal, hogy az elhangzott javaslatok az egyeztetésekbe
beépíthetők.
Nyitottság, nyilvánosság és átláthatóság (Transzparencia)
Az egyeztetési folyamatba az érintettek bármelyik fázisban bekapcsolódhatnak.
Fontos cél az érintettek minél szélesebb körének elérése, megszólítása. Az
egyeztetési folyamat során biztosítani kell a legszélesebb nyilvánosságot és minden
információhoz való hozzáférést (Internet, írott és elektronikus média).
Közérthetőség és hatékony kommunikáció
Az egyeztetési folyamatok során biztosítani kell, hogy mindenki számára elérhető
kommunikációs csatornán folyjanak az egyeztetések a lehető legközérthetőbb
nyelvezetet használva.
Dokumentáltság
Az egyeztetések lépései, az abban résztvevő partnerek véleménye teljes körűen
dokumentált kell legyen. Törekedni kell a dokumentációk teljes körű
nyilvánosságának biztosítására.

Folyamatos monitoring, visszacsatolás
A TMTFK egyeztetése a prioritások kialakításától kezdve a végleges változat
megvitatásáig folyamatosan zajlik. Érdemi dialógus jön létre az észrevételek,
javaslatok strukturált feldolgozása és megválaszolása során. Vizsgálni kell, hogy a
társadalmi egyeztetés megfelelően zajlott-e le, az érintettek véleménye megfelelően
beépítésre került-e, az összes elv és az előre rögzített tervezés érvényesült-e a
megvalósítás során.
Esélyegyenlőség
A TMTFK egyeztetésének teljes folyamatában érvényesül a nők és férfiak közötti
esélyegyenlőség.
A partnerségi terv végrehajtása
Az alapelvek figyelembevételével került kialakításra a Partnerségi Terv az alábbiak
szerint:
Zárt társadalmi-szakmai egyeztetések (írott és szóbeli):
Az érintettek fejlesztési elképzeléseinek feltárása
Feladat-meghatározás: a fejlesztési prioritások mentén a Tolna megye települési
önkormányzatainak, a vállalkozói szféra, illetve a civil szféra fejlesztési
elképzeléseinek összegyűjtése személyes találkozók által és kérdőíves formában.
Koordináló: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Egyeztetési folyamat a tervezés során
Feladat-meghatározás: a tervezési munkaszakaszban egyeztetés az érintettek
bevonásával mérföldkövenként (Helyzetelemzés – Területfejlesztési koncepció –
Stratégiai program – Operatív program).
A társadalmi egyeztetés (konzultáció) szereplői a szakmai anyagok készítése során:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

KSH Tolna Megyei Igazgatósága
Tolna megyei települési önkormányzatok
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Igazgatósága
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tolna Megyei Kormányhivatal
Kereskedők és Vállalkozók Tolna Megyei Szervezete
VOSZ Tolna Megyei Szervezete
Városi civil tanácsok
Tolna Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központot működtető civil szervezet
Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tolna Megyei Mérnök Kamara
Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pécsi Tudományegyetem
OTP Bank Nyrt
Takarékbank Zrt. (Tolna megye területén működő fiókok)
Paksi Atomerőmű Zrt.
Paks II. Atomerőmű Zrt.
PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács
LEADER helyi akciócsoportok
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás
Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás
Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
Járásonként a 10 legnagyobb adózó vállalkozó (60 vállalkozás)
Megyei és regionális szinten meghatározó vállalkozásfejlesztő, agrárfejlesztő
szervezetek
Megyei és regionális szinten meghatározó termelői együttműködések
(klaszter, TÉSZ, BÉSZ, Termelői csoport)

Koordináló: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
Nyílt (online – e-mailen, illetve elsősorban a www.tolnamegye.hu honlapon keresztül)
társadalmi-szakmai egyeztetések:
A tervezési dokumentumok mérföldkövenkénti (Helyzetelemzés – Területfejlesztési
koncepció – Stratégiai program – Operatív program- Integrált Területi Program (ITP))
véleményeztetése
Feladat-meghatározás:
a) az elkészült szakmai anyagok megküldése véleményezésre a 218/2009. (X.6.)
Korm. rendelet 10. sz. melléklete alapján a következő szerveknek:













Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum;
miniszterek;
a következő hivatalok:
o Központi Statisztikai Hivatal,
o Tolna Megyei Kormányhivatal,
o Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
o Országos Atomenergia Hivatal;
Országos Környezetvédelmi Tanács;
Magyar Tudományos Akadémia;
országos önkormányzati érdekszövetségek;
az érintett térségi fejlesztési tanácsok;
az érintett megyei önkormányzatok;
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata;
az érintett települési önkormányzatok;
az érintett területi államigazgatási szervek közül:

o
o
o
o

illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség;
működési területével érintett nemzeti park igazgatóság;
működési területével érintett vízügyi igazgatóság;
Herman Ottó Intézet működési területtel érintett területi kirendeltsége.

b) az elkészült szakmai anyagok közzététele társadalmi egyeztetés céljából a
www.tolnamegye.hu honlapon.
Koordináló: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
A partnerségi terv eredményei alapján
A partnerségi terv segítségével a megyei fejlesztési anyagok, szakmai programok
széles körű szakmai és társadalmi egyeztetésére kerül sor. A nagy nyilvánosság
biztosítása, a többszintű véleményezés garantálja a szakmai anyagok minél inkább
helyi igényekhez való igazítását. A megye felzárkóztatásában, fejlesztésében
érdekeltek (érintettek) a programok véleményezésén keresztül közvetlenül is részt
vesznek saját jövőjük alakításában.

