TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2/2014.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21-i
üléséről.
AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1.

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN MEGJELENT KÉPVISELŐK:
dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton,
Krauss Péter, László Ferenc, Márkus György, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, dr.
Puskás Imre, Széles András, Takács László, Takács Zoltán, Tóth Endre Géza.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:
dr. Sümegi Zoltán.
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

—

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 14 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula
megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:
Wéber Antal, tű. ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója.

2

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
dr. Printz János könyvvizsgáló, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kfttől; Károlyi János vezető tervező, a Pestterv Kft-től.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnatáj TV munkatársai.

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt
Közgyűlés!
Határozatképesség
ellenőrzése
Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek jelezni.

céljából,

kérem

Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés
határozatképes.
Mindenkit tisztelettel köszöntök. Köszöntöm meghívott vendégeinket és a Hivatal
munkatársait, megkezdjük a Közgyűlés mai munkáját.
Tisztelt Képviselőtársaim! Azzal kezdem, hogy láthatóan abban a kérdésben, ami
szóba került, miszerint Képviselőtársaim munkáját megkönnyítendő biztosítunk
mindenki számára egy laptopot. Ennek a realitása most bekövetkezett, mindenki
átveheti és részben már át is vette a készülékeket a munka megkönnyítése
érdekében. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, hogy miért
most, mert felmerülhet esetleg az a nem teljesen indokolatlan kérdés, hogy a ciklus
befejezése előtt fél évvel a legaktuálisabb és a legkívánatosabb-e ez a dolog. Ezzel
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezt akkor tesszük, amikor a Megyei
Önkormányzat anyagi lehetőségei ezt lehetővé teszik és most már eljutottunk arra a
szintre, hogy azt gondoljuk, ezzel semmiféle kockázatot nem vállalunk. Ez az egyik
része, a másik, hogy legutóbbi Közgyűlésen is tapasztaltuk, talán akkor leginkább,
hogy most már a területfejlesztési feladataink előrehaladása okán meglehetősen
nagy terjedelmű dokumentumokkal kell dolgoznunk. Egyrészről sok pénzbe kerül
ezeknek a dokumentumoknak a sok példányban történő másolása, másrészt pedig
talán még a Közgyűlési tagok számára is az áttekinthetősége és kezelhetősége
egyszerűbb akkor, ha ezt elektronikus formában tudják megtenni. Harmadrészről
pedig, és ezt is hangsúlyozni szeretném, hogy valóban az eddigi gyakorlat az volt,
hogy ha a Közgyűlés tagjai a ciklus elején kaptak ilyen gépet, mivel ezeknek az
erkölcsi és fizikai amortizációja megtörténik 4 év alatt, ezért általában minden
Közgyűlési tag egy felbecsült érték alapján megvásárolhatta ezt a gépet. Én azt
gondolom, hogy a mostani helyzet ezt nem indokolja. Ezért szeretném azt
mindenképpen hangsúlyozni, hogy ezt valóban mindenki használatra, követező
féléves munkájának segítése érdekében szolgáltatjuk ezt a gépet, de értelem
szerűen a ciklus végével ezt a gépet mindenki vissza fogja adni az
Önkormányzatnak. Az egy más történet, hogy ha a mandátumát meg tudja újítani, aki
meg tudja újítani, az azt gondolom, akár ugyanazt a gépet kaphatja majd vissza a
következő ciklusra. Nos, ezeket szerettem volna ilyen szolgálati közleményként
elmondani az Önök számára.
Tisztelt Képviselőtársaim! A meghívót megkapták, ebből értesülhettek arról, milyen
napirendi pontokat tárgyalunk a mai ülésünkön. Ezzel kapcsolatban nekem egyetlen
módosító indítványom van. A „Javaslat a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
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megállapodás megkötésére” c. 8. napirendi pontként szereplő előterjesztést, ami
egyébként egy fontos téma volna, de miután a másik két érintett megye, Baranya és
Somogy megye, eddig erre a javaslatra, amit mi készítettünk, nem küldte el a
véleményét, ebből következően fölösleges munka volna részünkről, ha ebben mi
állásfoglalást alakítanánk ki. Hiszen ezzel gyakorlatilag csak körülményesebbé
tennénk a további egyeztetést a megállapodás lehetőségeiről, ezért ezt a napirendi
pontot javaslom, hogy ne tárgyaljuk ma. A többi napirendi ponttal változatlanul
foglalkozik majd a Közgyűlés.
Részemről nincs további módosító indítvány, kérdezem Képviselőtársaimat, van-e
valakinek egyéb módosító javaslata? Amennyiben nincs, szavazás következik,
mégpedig az általam ismertetett módosítással egységes szerkezetű napirendről.
Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

13

igen

szavazattal,

N A P I R E N D:
1.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

3.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

4.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati
módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

6.

Javaslat kormányzati stratégiai megállapodás megkötésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezésének
jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

9.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Hivatal

alapító

okiratának
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10. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint
az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
11. A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi tevékenységének
értékelése, javaslat a 2014. évi nemzetközi teendőkre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.
1. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek.
Amennyiben nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, szíveskedjenek
hozzászólási szándékukat jelezni. Mivel nem látok hozzászólási szándékot, a vitát
lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.
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igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 1/2014. (II. 21.)
közgyűlési határozata a lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
49/2013. (XII. 20.), 50/2013. (XII. 20.), 51/2013. (XII.
20.), 52/2013. (XII. 20.), 55/2013. (XII. 20.), 57/2013.
(XII. 20.), 58/2013. (XII. 20.), és az 59/2013. (XII. 20.)
lejárt
határidejű
közgyűlési
határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló
urat. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót Könyvvizsgáló
úrnak. Tessék.
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dr. Printz János, könyvvizsgáló:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Kiegészítést nem tennék, inkább
megerősíteném azt, amit rövid írásos véleményünkben rögzítettünk. Megvizsgáltuk a
2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására tett előterjesztést, azt
szakmailag teljesen kidolgozottnak, megalapozottnak minősítjük. Ezért érdemi
észrevételt nem teszünk. Köszönöm szépen.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk
következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazat és 1 tartózkodás
mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 3 igen szavazat és 1 tartózkodás
mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.
Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.
(Takács László képviselő úr megérkezett az ülésterembe, így a jelenlévő
képviselők száma 14 fő.)
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így
lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés
szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta az 1/2014. (II. 21.)
önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét
képezi.)
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3. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A napirendi pont tárgyalásánál ismét köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló urat.
Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót Könyvvizsgáló úrnak.
Tessék.
dr. Printz János, könyvvizsgáló:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetési rendelettervezetét és ezzel kapcsolatos előterjesztést könyvvizsgálói
megbízásunknak megfelelően megvizsgáltuk. Erről jelentésünket elkészítettük,
ismereteim szerint ez rendelkezésre áll, tehát bővebben nem szólnék ennek a
felülvizsgálatnak és véleményalkotásnak a részleteiről. Csupán az összegzést
erősíteném szintén meg, illetve egy rövid kiegészítést tennék ehhez. A független
könyvvizsgálói véleményünkben úgy összegezzük álláspontunkat, hogy a Tolna
Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelettervezet, előterjesztés a
vonatkozó előírásoknak megfelel, tartalma összhangban van az ismert jogszabályi
követelményekkel. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet
rendeletalkotásra alkalmas. Tehát ez a véleményünk. Ennek a hátterét a
kiegészítésben kibontjuk, röviden értékeljük a költségvetés szerkezetét, struktúráját,
ami már bizonyos változásokat mutat egy olyan költségvetéshez képest, ami hasonló
feladatstruktúra és feltételek mellett készült. Tehát, most már van két olyan évünk,
ami jó összehasonlításokra ad alkalmat. Tulajdonképpen ennek jegyében
fogalmaztuk meg azt, hogy a 2014. évre előterjesztett bevételi és kiadási előirányzat
a megyei önkormányzatok feladatainak kialakult új struktúráját tükrözi. Köszönöm
szépen.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen Könyvvizsgáló úr kiegészítését. Az előterjesztést valamennyi
bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Pénzügyi és
Monitoring Bizottság véleményét kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem ellenében
támogatja a rendelettervezet elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem ellenében
támogatja a rendelettervezet elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.
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Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.
Takács László, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót Elnök úr. Két rövid kérdésem lenne. A rendelettervezet 10. oldalán
a 23.§ (2) pontjában olvashatjuk, hogy „a köztisztviselők alapilletményének
megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38 650 forint.” Kérdésem az, hogy ez
hány éve nem emelkedett? Ha valaki ezt meg tudja mondani, talán köztisztviselők
meg tudják. A második kérdésem szintén a 23.§ (4) pontja, normatív jutalmakról,
céljuttatásról, projektprémiumról van szó. Erre 8 millió forint összeghatárig vállalható
kötelezettség. Tehát ez szerepel a tervezetben, itt milyen jutalmakról, céljuttatásról,
prémiumokról van szó? Köszönöm.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak.
László Ferenc, a Közgyűlés tagja:
A 27.§-nál a követelésekről történő lemondás, hogy nálunk van-e ilyen?
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Miután további kérdés egyelőre nincs, megadom a lehetőséget Főjegyző
asszonynak, mert két kérdésre biztosan kiválóan tudja, de akár a harmadikra is, a
választ. Tessék.
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző:
Köszönöm. A 23.§-t érintő két kérdésre vonatkozóan, az illetményalap 2008. óta nem
emelkedett, és idén sem emelkedik, azért szól így a költségvetési rendeletünk. A (4)
bekezdésben ez a 8 millió forint összeghatár céljuttatás, projektprémium, az ÁROP
pályázat keretében, ugye a pályázat költségvetésébe beillesztettünk célfeladatokat,
amelyek egyébként már megvalósításra kerültek, viszont egy külön soron, tehát nem
jutalom soron fizetődtek ki ezek az összegek a pályázati pénzből, hanem
céljuttatásnak, illetőleg projektprémiumnak hívja ezt a költségvetés. Viszont a mi
költségvetési rendeletünkbe, nem a pályázatiba, hanem a mienkbe, ott jutalomként
kerül beépítésre. Az összeg nagyságrendjét még továbbá indokolja, hogy választási
év van, és aki ismeri a választás pénzügyi előirányzatait, ott azért elég szegényes
lenne a személyi juttatás, amit a választásban egész évben dolgozó kollégáknak
tudnánk adni. Ezért minden egyes választásnál úgy szoktunk eljárni, hogy a Hivatal
költségvetésébe én mindig kérem Elnök urat, illetőleg Arankát, hogy építsenek be
egy olyan sort, amiből megfelelőképpen tudom hát úgymond honorálni anyagilag a
kollégáknak a választási feladatok ellátását. Tehát azért szerepel itt ez a nagy
összeg.
A 27.§-t illetően, a követelés lemondás minden egyes költségvetésünkben az Áht. tv.
miatt benne van. Én nem tudok róla, hogy mostanában történt volna ilyen. Ez egy
sztenderd rendelkezés a költségvetési rendeletünkben. Igazándiból gyakorlati
jelentősége akkor volt, amikor intézményeink voltak, első sorban mondjuk szociális
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intézményeink. Nem szokott előfordulni, hiszen nincsenek olyan jellegű követeléseink
külső szereplőkkel kapcsolatban. Egyébként ez egy megosztott hatáskör, ha jól
emlékszem a Pénzügyi és Monitoring Bizottsággal, tehát bizonyos értékhatárokhoz
vannak kötve, hogy milyen összegű követelésnél kinek a hatáskörébe tartozik. De
nem szokott előfordulni most már évek óta.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Mivel nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont
vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok
hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás
következik. Kérem, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2/2014. (II. 21.)
önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről.
(A 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét
képezi.)

4. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik.
Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja a javaslat elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatja a javaslat elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.
Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja a javaslat elfogadását.
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dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés
nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi
pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.
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igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 2/2014. (II. 21.)
közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosításáról:
1. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
Tolna
Megyei
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
a) Az Alapító okirat bevezető részének
két bekezdése helyébe az alábbi
bekezdés lép:
„A Tolna Megyei Önkormányzat
feladat- és hatáskörét gyakorló
Megyei
Közgyűlés
az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.
törvény
8.
§
(5)
bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal az
alábbi alapító okiratot adja ki:”
b) Az Alapító okirat 3. pontjának
elnevezése helyébe a következő
elnevezés lép:
„
Létrehozásáról
rendelkező
jogszabály:”
c) Az Alapító okirat 3. pontjának
tartalma törlésre kerül.
d) Az Alapító okirat 4. Közvetlen
jogelődjének neve, székelye: pont
elnevezése és tartalma törlésre kerül,
ezzel
egyidejűleg
a
4.
pont
elnevezése az alábbiakra módosul:
„4. Közfeladata, alaptevékenysége”
e) Az Alapító okirat 4. pontja az alábbi
bekezdésekkel egészül ki:
„ 4.1 Közfeladata:
A megyei önkormányzat és szervei
működésével, a Közgyűlés elnöke
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vagy a megyei főjegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való
előkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos
feladatok ellátása.
4.2 Szakmai alaptevékenysége:
- az önkormányzat és szervei
működésével, a közgyűlés elnöke
vagy a megyei főjegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való
előkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos
feladatok ellátása;
a
választás
előkészítésével,
lebonyolításával
kapcsolatos
feladatok ellátása jogszabályban
foglaltak szerint;
- a népszavazással kapcsolatos
feladatok ellátása jogszabályban
foglaltak szerint;
- területfejlesztési, vidékfejlesztési,
területrendezési,
valamint
koordinációs feladatok ellátása;
4.3
Tevékenységek kormányzati
funkciók szerinti megjelölése
011130
Önkormányzatok
ás
önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
011140
Országos
és
helyi
nemzetiségi
önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
016010
Országgyűlési,
önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztáshoz
kapcsolódó
tevékenységek
016020
Országos
és
helyi
népszavazással
kapcsolatos
tevékenységek”
f) Az Alapító okirat 4.3 Tevékenységek,
kormányzati
funkciók
szerinti
megjelölése:
alpontja
két
új
kormányzati funkcióval egészül ki:
„013360
Más szervek részére
végzett pénzügyi-, gazdálkodási,
üzemeletetési, egyéb szolgáltatások
041140
Területfejlesztés
igazgatása”
g) Az Alapító okirat 5. Jogszabályban
meghatározott közfeladata: pontjának
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h)

i)

j)

k)

l)

elnevezése és tartalma a következők
szerint módosul:
„5.Főtevékenységének
államháztartási
szakágazati
besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és
társulások igazgatási tevékenysége”
Az
alapító
okirat
6.
Alaptevékenysége: elnevezésű pontja
törlésre kerül.
Az Alapító okirat 7. pontjának
elnevezése az alábbiak szerint
módosul:
„Vállalkozási
tevékenység
felső
határa
a
módosított
kiadási
előirányzatok arányában:”
Az alapító okirat 10. „Alapítói jogokkal
felruházott irányító szerv(ek) neve,
székhelye: elnevezésű pont törlésre
kerül.
Az Alapító okirat 11. Gazdálkodási
besorolása megjelölésű pont törlésre
kerül.
Az Alapító okirat 12. Vezetőjének
(vezető szerve, testülete tagjainak)
kinevezési, megbízási, választási
rendje megjelölésű pontja második és
harmadik bekezdése törlésre kerül,
ezzel egyidejűleg a következő új
bekezdésekkel egészül ki:
„A megyei közgyűlés elnökét a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 73. §-ában foglaltaknak
megfelelően, – saját tagjai sorábóltitkos szavazás útján választja a
Közgyűlés
megbízatásának
időtartamára, illetve a Közgyűlés
elnökének
megbízatása
az
új
közgyűlési elnök megválasztásáig
tart.
A megyei főjegyzőt a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 82. § (1)
bekezdésében
foglaltak
alapján,
figyelembe véve a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 246. §-ában és a 247. § (1)
bekezdésében
foglaltakat,
a
közgyűlés elnöke – pályázat alapján
határozatlan időre - nevezi ki. „
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m) Az
Alapító
okirat
13.
Foglalkoztatottjaira
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszony(ok)
megjelölése pontjának két bekezdése
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a
következő két új bekezdéssel egészül
ki:
„A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. tv.
A munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. tv.”
n) Az Alapító okirat 14. egyéb
rendelkezések
pontjának
utolsó
bekezdése törlésre kerül, ezzel
egyidejűleg
a
következő
új
bekezdéssel egészül ki:
„A Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal ellátja a Tolna Megyei
Önkormányzat, a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal, a Tolna
Megyei
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat és a Tolna Megyei
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával
kapcsolatos
feladatokat is.”
o) Az Alapító okirat 7. 8. 9. 12., 13., és
14. pontjának megjelölése 6., 7.,8.
,9.,10.,11. megjelölésre változik.
2. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
Tolna
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
alapító
okiratának
Módosító
Okiratát
a
határozat 1. melléklete szerint 2014.
március
31.
napjával
történő
hatálybalépéssel jóváhagyja.
3. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
Tolna
Megyei
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát
a
módosításokkal
egységes
szerkezetben a határozat 2. melléklete
szerint 2014. március 31. napjával
történő hatálybalépéssel jóváhagyja.
4. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának Módosító Okiratát és
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
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egységes szerkezetű Alapító Okiratát
bocsássa ki, továbbá intézkedjen a
módosítások
törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetésére.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés
elnöke
Határidő: 2014. március 16.
(A 2/2014. (II. 21.) közgyűlési határozat mellékletei a jegyzőkönyv 3. és 4. számú
mellékletét képezik.)

5. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik.
Először a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.
Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatja a javaslat elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett támogatja a javaslat elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatja a javaslat elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.
Takács László, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Lesz itt néhány kérdésem, és nem fog ez gyorsan
menni. Az első kérdésem a következő: a Koncepció 10. oldalán, az oldal közepe
táján a borvidékekről szól a Koncepció. Az a kérdésem, hogy a Mőcsény-Bátaapáti
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borvidék, lehet, hogy ez jogilag nem borvidék, de ott elég nagy mértékű bortermelés
folyik, hogy ez miért nem szerepel a Koncepcióban? Ez lenne az első kérdésem.
A 15. oldal alján a kerékpáros turizmus feltételeinek fejlesztése szerepel. Én ezt úgy
értelmeztem, hogy ez igazából nem új kerékpárutaknak a kialakításáról szól, hanem
a meglévőknek a fejlesztéséről. Miért nincsenek benne új kerékpárutak, ha ezt jól
értelmezem, illetve miért nem szerepel benne a Váralja-Bonyhád-Kakasd-Cikói
kerékpárútnak a megvalósítása?
A következő a 17. oldal. Ennek az alsó harmadában üzleti vállalkozói készségek
fejlesztése áll, és ott gazdag fejlesztésről szól a történet. Az a kérdés, hogy ez most
itt egy elírás, vagy pedig a gazdagokat kell fejleszteni? Ha igen, akkor nem tudom
miért kell a gazdagokat fejleszteni. Ha meg elírás, akkor javítsuk ki, mert ha laikusok
kezébe kerül a Koncepció, azért ne gazdagokat fejlesszünk.
A 22. oldalon a II.1.2.3. stratégiai cél: települési infrastruktúra és közszolgáltatások
fejlesztése. Ez felvetődött nagyon hangsúlyosan Bonyhádon, a Területfejlesztési
Munkacsoport ülésén, hogy igazából mióta megszűntek a TEKI, a CÉDE és a TEUT
pályázati lehetőségek, ha jól tudom 2008-tól már ilyen lehetőség nem volt, azóta
igazából nincs lehetőség utak építésére, felújítására, járdák építésére, felújítására.
Ez miért nem szerepel a Koncepcióban?
A 24. oldal legalján minőségi haltenyésztés és feldolgozás áll. Ebből megint azt
vettem ki, mint a kerékpárutaknál, hogy igazából a meglévő halastavak, vagy azok
rendszerének a fejlesztéséről van szó. De mi van azoknak a településeknek, vagy
vállalkozásoknak a támogatásával, akik új halastavakat akarnának létrehozni? Tehát,
hogy ez miért nem szerepel a Koncepcióban? Illetve, a meglévő halastó rendszerek
komplex működtetéséről miért nincs szó? Ez volt a 24. oldallal kapcsolatban a
kérdésem.
A 25. oldal igazából nem kérdés lesz, majd a vitában fogom felvetni. A 30. oldalon,
ott már a SWOT analízisnél tartunk. Az erősségek táblázatában szerepel a közepe
táján, kultúra és közművelődés, országosan egyedülálló a megyeszékhelyen működő
Német Színház. Az a kérdésünk, hogy például a Sárköz, a sárközi hagyományok, a
Szekszárdi Szüreti Fesztivál, vagy a bonyhádi Tarka Marhafesztivál miért nem
szerepel? Tehát, ha az erősségek között megemlítjük a Német Színházat, akkor
ezek miért nem szerepelnek?
A 31. oldal tetején, tehát még mindig a SWOT analízisnél tartunk, és a
gyengeségeknél van egy rövidítés, nem működő TDM szervezetek. Nem tudom,
hogy ki tudja, vagy ki nem tudja, hogy mit jelent a TDM? Ez a Turisztikai Desztináció
Menedzsmentet jelenti, ha valaki nem tudná, de miért nincs ez kiírva? Nem biztos,
hogy ezt mindenki tudja, hogy a TDM mit jelent.
A 33. oldalon szerepel a turizmussal kapcsolatban, az oldal közepe táján, a turizmus
megyében jelenlévő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása, termál- és
gyógyturizmus. Dombóvár, Hőgyész, Tamási, Tengelic, Bonyhád kerül feltüntetésre.
Nem tudom, hogy Hőgyészen milyen termálvíz lehetőség van? Lehet, hogy én
rosszul tudom. Volt ott az Apponyi kastély, ami meleg vízzel működöt, de hogy az
most termál vízzel működött-e, de már nem működik. Mindig szomorúan látom,
amikor elmegyek mellette, hogy eladó, kiadó. Ez akkor most miért került bele, vagy
ezt újra akarjuk indítani, vagy mi ennek a logikája? Ugyanígy van a Tengelic is. Nem
tudom, hogy van-e Tengelicen termálfürdő. Nyilván van meleg víz, de hogy az most
termálvízből keletkezik, vagy nem, azt nem tudom.
Kérdésem ennyi lett volna. Köszönöm.

15

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen, Képviselő úr. Nem olyan sok ez. Egy ilyen hosszú
dokumentumban szerintem ennyi kérdést találni nem volt olyan elsöprő. Igyekszem
válaszolni, aztán ha úgy érzi akár Balázs, akár más, hogy még szeretne kiegészítést
tenni, akkor megteszi. Nyilván a borvidékek szakmai, jogi fogalmak, tehát, ha nincs
mőcsényi-bátaapáti borvidék, akkor nem lehet szerepeltetni ilyen borvidéket,
merthogy nincs. Tolna megyében van a Szekszárdi meg a Tolnai, ezeket lehet
szerepeltetni borvidékként.
A kerékpárúttal kapcsolatban azt tudom mondani, de inkább talán rögtön az elején
mondanám, mert különben sok helyen ugyanazt kell elmondanom, hogy a
Koncepciónak azért az a lényege, hogy egy ilyen csúnya külföldi szót mondjak, hogy
egy eléggé absztrakt, elvont dolog. Tehát nem a konkrétumok szintjén
megfogalmazott dolog, ebből következően, ha keressük benne a konkrétumokat, a
konkrét fejlesztési elképzeléseket, akkor nem találjuk, és nagyon csalódottak
leszünk. Nem érdemes ezeket a konkrét dolgokat a Koncepcióban keresni. A
Koncepcióban nyilván irányokat érdemes keresni. Tehát, amikor az van benne, hogy
kerékpárút-hálózat fejlesztése, akkor az azt jelenti, hogy a lehetőségeket kell
megtalálni, hogy hol érdemes majd fejleszteni, de benne van a Koncepcióban, hogy
tudjuk, hogy egyébként az egy jó dolog. Jó a turisztika szempontjából, de akár
munkába járás szempontjából is. Beleírtuk, ebből következően erre lehet majd
forrásokat elnyerni, meg forrásokat szeretnénk találni.
Nyilván a gazdag fejlesztés, az helyes, látszik, hogy Képviselő úr alaposan olvasta.
Ez szerintem mindenképpen javára írandó. Feltételezem, hogy ezt majd kijavítjuk.
Utak, járdák kérdése, ezzel kapcsolatban meg azt tudom mondani, hogy a
Koncepcióban azt is le szokták írni szerintem, a szövegben is benne van, hogy
illeszkednie kell az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz. Annak meg
alapvetően illeszkedni kell ahhoz, amit az Európai Unió lehetségesnek tart, hogy mire
lehet fordítani egy-egy országban az európai uniós pénzekből. Ezért aztán számos
olyan dologra nem lehet, amire mi szeretnénk, de egyébként meg nem. Ilyen lesz,
csak hogy mondjak egy más példát, biztosan nagyon sokan szeretnének, meg talán
alapvetően is helyesnek tartanánk, ha szálláshely bővítéseket lehetne végrehajtani
ebből. Az előző ciklusban még lehetett, de például a következőben már nem, tehát
például erre nem ad az Európai Unió pénzt, pedig ez egy nagy és fontos területnek
látszik. Nyilván majd Balázs ebben a kérdésben kijavít, vagy kiegészít, de
feltételezem, ha ilyeneket nem írtunk, hogy mondjuk belterületi utak, akkor lehet,
hogy ilyen forrásokat nem lehet erre fordítani. Ez sajnos az egyszerű oka ennek a
dolognak.
A haltenyésztés ugyanaz, mint a kerékpárút, tehát ez nem a meglévőknek a
fejlesztését teszi csak lehetővé, hanem újaknak a létrehozását is, ezért írtuk bele.
Az erősségek kérdésénél persze nyilvánvalóan egy ilyen analízisnél sok mindent
lehet még beírni, meg esetleg egy-két dolgot akár ki is lehet hagyni, de inkább
valószínűleg a beleírás az egyértelműbb irány. A Deutsche Bühne Ungarn
valószínűleg azért került bele, mert egy olyan fajta kuriózum, ami valóban az
országban máshol nincs. Mi rendkívül büszkék vagyunk arra is, hogy nagyon komoly
folklór áll a megyében még mindig láthatóan és érzékelhetően rendelkezésre, és
komoly hagyományápolás zajlik a megyében. Többek között a Sárköz egy ebben
élenjáró terület. Én egyébként erről még olvastam is. Hogy most a Koncepcióban,
vagy máshol, de alapvetően azt tudom mondani, hogy az a fajta erőssége a
megyének valahol a Koncepcióban fellelhető, ami pont ezt fogalmazza meg, hogy
nagyon komoly hagyományápolás van, és olyan mértékű, és ennek olyan
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megjelenése van a megyében, ami egyébként azért nem országos átlag, és nem az
országban mindenhol megfogalmazható. Ilyen értelemben ez az erősség szerintem
megjelenik a Koncepcióban.
A TDM pedig rövidítve is ugyanolyan ronda, mint a rövidítés feloldásával, tehát én
tartok tőle, hogy aki nem tudja, és ez most nem a viccelődés kategóriája, tehát aki
nem tudja, hogy mi a TDM, ha feloldjuk a rövidítést, akkor ugyanúgy nem fogja
érteni, hogy miről van szó. De ettől még feloldhatjuk. Ha beleírunk, hogy nem
gazdagfejlesztést folytatunk, hanem gazdaságfejlesztést, akkor szerintem a TDM-et
is fel tudjuk oldani, de mondom, ezzel nem biztos, hogy segítünk sokaknak.
Az, hogy hol van termálvíz, egy adottság, egy ténykérdés. Én ritkábban fordultam
meg Hőgyészen, Tengelicen gyakrabban. Az, hogy most éppen Hőgyészen amúgy
lakat van azon az intézményen, attól az még ott van, meg elkészítették azt a fürdőt,
és termálvizes, attól az még ténykérdés, hogy rendelkezésre áll. Nyilván ezért
szerepel az anyagban.
Ha Balázsnak volna még bátorsága ezután kiegészítést tenni, akkor megadnám neki
a lehetőséget. Nagyon röviden fog fogalmazni. Tessék.
Naszvadi Balázs, osztályvezető:
Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt képviselők! Csak nagyon röviden, mert
szerintem Elnök úr mindenre válaszolt. Talán én visszafelé mennék a sorrendben,
hiszen az van most előttünk. Tehát, ha lehet, először annyival még kiegészíteném
ezt az erősségek értelmezését, hogy ugye miért nem szerepel ott esetleg még más a
sorban? Amit Képviselő úr példaként hozott, azt mi inkább gyengeségként értékeltük,
ugyanis vannak kiemelkedő fesztiválok, valóban, de azt a 3-4 példát, amit ön is
említett, azon kívül nem tudjuk a sort sajnos folytatni. Viszont vannak olyan megyék,
ahol sokkal szélesebb körű ez a fajta kínálat, ezért pont a gyengeségeink között, ha
végignézte Képviselő úr ezt a táblát, pont az szerepel, hogy kevés az ilyen típusú
nemzetközi, vagy térségi jelentőségű fesztivál a megyében, és hogy szükséges
lenne ezek számát növelni. Ugyanakkor azok valóban nagyon jelentősek, amelyeket
Ön is említett. Még azt, hogy valóban egy betűelírás ott található az anyagban, ezért
elnézést kérünk, viszont az összes többi észrevételre, amire reagált Elnök úr, én sem
tudtam volna helyesebb választ adni. Talán visszatérve a belterületi utak kérdésére,
utak, járdák és kisebb léptékű közlekedési fejlesztésekre. Én azt gondolom, hogy a
korábbi időszakban is ezeket hazai források rendezték, és ahogy Ön is említette,
hazai források próbálták ezeket a fejlesztéseket valamilyen formában kezelni. Az
uniós források tekintetében a jelentősebb közúthálózati fejlesztések azok, amelyek
terítékre kerülnek. Ebből is azért a megyénket érinti fejlesztés, ez ugye az anyagban
szerepel is, kiemelném az M9-es gyorsforgalmi út fejlesztését, azon belül is a Tolna
megyei szakaszrésznek a megépítését. A belterületi utak kérdése pedig talán annyit
árnyalnék, hogy egyes esetekben lehetséges, hogy bele tudjuk majd szuszakolni
bizonyos pályázati kiírásokba, bizonyos olyan konstrukciókba, amelyek részelemként
tartalmazzák az úthálózat fejlesztését, de önállóan, mint projektelképzelés, belterületi
úthálózat fejlesztésre biztosan nem lehet majd támogatást igénybe venni uniós
forrásból. Amennyiben persze lehetőség lesz, elképzelhető, hogy hazai források
fognak erre megnyílni. Egyéb kiegészítést nem kívánok tenni.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

17

Krauss Péter, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót. Az egészségipari fejlesztéseknél a szolgáltatások bővítése,
intézményrendszer fejlesztése szerepel, ugyanakkor az egészségiparnak a tartalma,
illetve mennyiségi mutatói rendkívül nyomasztóak. Annak a fejlesztését nem lehet
célul tűzni? Konkretizálnám, hogy egy csípőprotézisre ne kelljen 3 évet várni, egy
zöldhályog műtétre ne kelljen 8 hónapot várni, és sorolhatnám még a sort, mert a
lakosságnak a célban megfogalmazott boldogság érzését és a jó életminőségét ezek
a rendkívül nyomasztó tényezők, rendkívül negatív módon befolyásolják. Köszönöm.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen Képviselő úr. Lassan belecsúszunk abba a problémába, amit dr.
Sümegi Zoltán képviselő úr mond, hogy ne vitatkozzunk olyanról, amihez nem
értünk. Én az egészségipar körébe nem tudom besorolni azt, hogy hány hónapig
várunk egy beavatkozásra. Ha már példát mondott Képviselő úr, akkor a protézis
készítés tartozik szerintem az egészségipar körébe. Hogy ezt hogyan építik be a
kórházban, az már a gyógyítás kérdése. De azt hiszem, hogy alapvetően a cél mind
a két esetben egyértelmű, hogy egyrészt Tolna megye egészségügyi ellátása
javuljon. Ezt a Koncepció, ha nem is hangsúlyosan, tartalmazza. E tekintetben
inkább az a cél, vagy alapállás vezérelt bennünket, hogy a Koncepcióba olyan
kérdések kerüljenek bele, amelyek nagyobb részben a kompetenciánkat érintik,
amelyhez valóban tevőlegesen tud a Megyei Önkormányzat, vagy a megye számos
szereplője hozzájárulni. Kevésbé vállaltunk abban, ilyen értelemben virtuálisan is
szerepet, amelyről úgy gondoltuk, hogy nem feltétlenül megyei kompetencia. Az
egészségügy fejlesztése nagyobb részben talán nem lesz megyei kompetencia, és
ezért nem szerepel ez benne olyan hangsúllyal. Azzal együtt természetesen,
minthogy például egy vitában most nem olyan régen megfogalmazódott
szakemberek részéről, hogy talán e tekintetben is érdemes nagyobbakat álmodni,
mert nem biztos, hogy feltétlenül ezt a fajta önmérsékletet kell gyakorolnunk, hogy
csak a saját erőnkhöz mérjük a Koncepciónak a kereteit. Ezért még az is
elképzelhető, hogy ha nem is ebben, hanem mondjuk a program részben jobban
kiteljesedik ez az egészségügyre vonatkozó fejezet, vagy rész.
Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót Elnök úr. A rossz ízű megjegyzésekre nem kívánnék reagálni, nem
is ezért kértem a kérdezés lehetőségét, hanem azért, hogy ha már az
egészségügyről beszélünk, és rendkívül kevés utalás találunk, akár a célrendszer
meghatározásánál, akár pedig az intézményrendszer tervezésénél az egészségügyet
érintően. Én akceptálni tudom azt a véleményt, amit most Elnök úr elmondott, de én
attól félek, hogy ha ez az Országos Fejlesztési Tervvel koherens megyei fejlesztési
tervben sem lesz benne, akkor nagyon érdekesek lesznek itt a fejlesztési
megoldások. Engem az nem nyugtat meg, és gondolom másokat sem, vagy vannak
még rajtam kívül olyanok, akiket nem nyugtat meg, hogy majd ez talán kormányzati
feladat lesz, és akkor ugye a megyének nincs ilyen ráhatása. Az államosítások
kapcsán látjuk, hogy a kórházak kikerültek a hatókörünkből mindenféle szempontból.
Ezzel önmagában is van probléma, de nem ez a fő gond ezzel, hanem például az,
hogy az egészségügy kapcsán például az Önök által oly erőteljesen megvédett és
megújítani kívánt pincehelyi kórházról még utalást sem találok ebben a fejlesztési
koncepcióban. Ez, én mindenképpen azt gondolom, hogy Pécsi Gábor
képviselőtársam akkori mondatával éljek, hogy mit fog ehhez szólni az a 40 ezer
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ember, aki ott él? Tehát, itt az ellátás szempontjából én azt gondolom, az ott élőknek
mindenképpen választ kell tudni erre adni, hogy mi lesz ezzel a kórházzal, és
egyáltalán milyen szolgáltatási ellátási helyet kívánunk annak a térségnek biztosítani.
Mert mindenféle szempontból azt gondolom, hogy a megyének a leghátrányosabb
helyzetű térségéről beszélünk. Nemcsak egészségügyben, de más kérdésekben is
én azt gondolom, hogy fokozott figyelmet kéne fordítani erre a kérdéskörre.
Köszönöm.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen Képviselő asszony. Amennyiben benne van a szekszárdi kórház
és benne van a dombóvári kórház, akkor akár lehet hiányérzetünk ezzel
kapcsolatban. Ha nincs benne a szekszárdi és a dombóvári kórház, akkor talán nincs
ezzel kapcsolatban hiányérzetünk, hogy nincs benne a pincehelyi sem.
Nyilvánvalóan a Koncepció még egyszer hangsúlyozom, nem ezen a szinten mozog,
nem ez a fajta a küldetése. Mint ahogy egyébként, ha ennél a realitások, vagy a
kézzelfoghatóbb kategóriák szintjén mozogna, akkor sem hiszem, hogy úgy kellene
megfogalmazni, hogy konkrétan helyileg legyen egy egészségügyi fejlesztés, hanem
úgy kellene megfogalmazni, hogy abban a térségben rendelkezésre álljon olyan
egészségügyi intézmény, olyan egészségügyi ellátás, amely szolgálja az emberek
érdekeit. Azt gondolom, hogy ez egyébként helyes, és mindannyiunk számára az a
cél, és az a vállalás, hogy ez így is legyen. Meggyőződésem szerint ezzel
kapcsolatban ezt a vállalást teljesíteni is tudjuk, tehát aggodalomra nincs ok, még
akkor is, ha ez most nem a Koncepciónak a kérdése ezen a szinten.
Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a választ. Természetesen nem vagyok vele megelégedve, pontosan
azért, amit elmondottam, mert ez egy speciális térsége a megyének. De nyilván
Önnek ez az álláspontja, én ezt tudomásul veszem. El nem fogadom, de tudomásul
veszem. A kérdésem viszont a másik kérdéskörre irányulna. Tamási kistérségben
elég kiterjedt a mezőgazdasági kistermelés, ezzel is kell kezdeni valamit. Milyen
élelmiszer feldolgozó ipari beruházásokról lehet szó esetleg ebben a térségben, vagy
ez hogyan áll koherenciában a megyének a többi részén létesítendő vagy
fejlesztendő hasonló területtel?
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.
Takács László, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm. Egy dolgot elfelejtettem megkérdezni, az a SWOT analízishez
kapcsolódik. Az erősségeknél az utolsó sorban a közlekedés van felsorolva, és mint
erősség meg van említve a jól szervezett tömegközlekedés. Ugyanakkor a
veszélyeknél szintén a közlekedés az utolsó a sorban, ott pedig arról van szó, hogy a
megyét átszelő keresztirányú M9 gyorsforgalmi út nem épül meg időben, nem tudom,
ezt már tudjuk előre, hogy nem épül meg időben? Az utak állapota folyamatosan
romlik, ez valóban veszélyt jelent. A hiányzó közlekedési kapcsolatok megyén belül
nem épülnek meg. Most akkor ezt is tudjuk előre, hogy ezek nem fognak megépülni?
De akkor meg azt nem értem, hogy igazából a közlekedés most akkor erősséget
jelent, vagy veszélyeket? Ez teljesen ellentétes dolog, vagy én nem jól értelmezem itt
a dolgokat. Köszönöm szépen.
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dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen Képviselő úr. A korábbi szemkontaktusból, valamint ennek a
kérdésnek a negatív tartalmából az következik, hogy Osztályvezető úr fog válaszolni.
Tessék.
Naszvadi Balázs, osztályvezető:
Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt Képviselő úr! Először válaszolok az utóbbi
kérdésre, utána megpróbálok az előbbire is reagálni. A kettő az nem zárja ki
egymást, ugye itt az erősségek vonatkozásában kifejezetten a tömegközlekedés
szervezésére vonatkozólag tettünk egy megállapítást, ami azt lehet mondani, hogy
nem tökéletes, de a mai viszonyok között, a mai lehetőségek között kielégítő. Tehát
minden településünk elérhető, mindenki el tud jutni a megfelelő célállomásra. Nyilván
mondjuk ha egy településen, akár mondjuk Szekszárdon belül, vizsgáljuk a
tömegközlekedést, biztos, hogy van mit javítani, illetve megyei szinten is lehet ennek
a színvonalát még emelni. Ugyanakkor más térségekhez viszonyítva kielégítően
jónak mondható a tömegközlekedésnek a megszervezettsége. Erre tettük ezt a
megállapítást. A másik észrevétel a veszélyek vonatkozásában, ugye veszélyeket
nem úgy nevesítünk, hogy az bekövetkezik, hanem ha az, mint lehetőség felmerül,
akkor annak milyen következményei lehetnek. Mi itt a közlekedés vonatkozásában
azt látjuk egy komoly veszély tényezőnek, hogy amennyiben nem sikerülne az M9
gyorsforgalmi utat megépíteni, természetesen ahogy említettem, ennek most a
lehetősége megvan, tervezett fejlesztés, az ágazati finanszírozások között is egy
kiemelt fejlesztés a gyorsforgalmi hálózatok között, ezért azt gondolom, hogy ennek
kicsi ugyan a veszélye, de a veszély lehetősége benne van, és ezzel számolni kell.
Akkor ebben az esetben a meglévő útjainknak a terheltsége fennmarad, gondolok itt
azokra az utakra, amelyeket mentesít az M9-es gyorsforgalmi út, és amit utalunk
még ezen fejezeti rész alatt, ugye a gyorsforgalmi utaknak van úgynevezett ráhordó
vagy rákapcsolódó csatlakozó úthálózata. Erről szól az a megjegyzés, hogy hiányzó
közlekedési kapcsolatok a megyében, megyén belül nem épülhetnek meg. Tehát
nyilván azok a plusz rákapcsolódó úthálózati részek, amelyek az M9-essel együtt
járnak, azok újabb fejlesztéseket jelentenek a megyében, gondolok itt akár elkerülő
utakra, vagy gondolok itt olyan becsatlakozásokra is, ami mondjuk az adott közvetlen
településeknek az elérhetőségét, rákapcsolódását biztosítja. Akár lehet ez egy
Bonyhád, de lehet mondani megyén kívüli települést, Komlót. Sorolhatnánk azokat a
plusz úthálózati kapcsolati elemeket, amelyek kifejezetten a gyorsforgalmi út mentén
és annak kapcsán kell, hogy megépüljenek annak érdekében, hogy a szükséges
funkciót be tudja tölteni az M9-es gyorsforgalmi út. Tehát ez egy olyan veszély,
amivel azért kell, hogy számoljunk, mert amennyiben ez nem épülne meg, annak
veszélye fönnállhat, hogy akkor a további útjaink, vagy meglévő útjaink terheltsége
fennmarad, és ez tovább rontja az úthálózat minőségét. Itt ezt ilyen formában kellene
érteni.
Képviselő asszonynak volt egy észrevétele mezőgazdaság vonatkozásában, és azon
belül is Tamási térségben. Az adottságokra visszatérve, hogy ott milyen lehetőségek
lehetnek, milyen feldolgozó ipari kapacitásokat lehetne tervezni, igazából én erre azt
mondom, hogy vannak elképzeléseink, de nyilván a térségi szereplőknek a projekt
javaslatainak a kielemzését követően tudunk végleges álláspontot mondani. A
beérkező fejlesztések tekintetében azt tudom mondani, több olyan elképzelés van,
ami a zöldség-gyümölcs feldolgozás irányába mutat, illetve vannak olyan
elképzelések is, amelyek szélesebb körű összefogással gyakorlatilag térségi szintű
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húsfeldolgozó üzem létesítését is, mint gondolat, felvetik. Nyilván ezen el kell
gondolkodni, hogy annak ott van-e realitása, de elég sok olyan projekt javaslat
érkezett pont Tamási térségéből, amely tulajdonképpen ezeket az elképzeléseket
megerősíti, ami itt említésként megjelent. Röviden talán ennyi.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Mivel nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját.
Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné
dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót Elnök úr. Reflektálnék Naszvadi Balázs előadására, ugyanis most
akkor nem igazán tudom, és ez a Koncepció kapcsán persze felmerül, mint
probléma, hogy hogy is kezeljük a Koncepciót? Hogy konkrétságában milyen
mélység az, ami egy koncepció kereteit nem tágítja túl, és melyik az a konkrétság,
ami viszont belefér? Ennek kapcsán, amit Ön elmondott, azért felmerült bennem a
kérdés, hogy nem tudom, hogy a projekt javaslatok alapján csinálunk koncepciót,
vagy a koncepció alapján jönnek majd létre a konkrét pályázatok és igények. Nekem
ez a problémám. Egyébként nemcsak az élelmiszer feldolgozó iparral kapcsolatos
megjegyzésemre, hanem speciálisan a pincehelyi kórház ügyével kapcsolatban is,
más területeken képesek voltunk elmenni egészen konkrétumig, és ezekben a
területekben meg úgy érzem, hogy mégsem. Én azt értem, amit az Elnök úr mond,
és nyilvánvalóan őneki kormányzati politikusként ezt az álláspontot kell elfoglalni, én
ezt tökéletesen megértem, de nem tudok akceptálni, tehát ez a különbség.
A másik, amit feltétlenül szeretnék elmondani, ez pedig a döntési mechanizmussal
kapcsolatos. Én azt gondolom, hogy annak idején Elnök úr biztosan emlékszik és
talán a többiek is, hogy amikor vita alakult ki itt a regionális fejlesztési tanács
megszűnése kapcsán, hogy most akkor hova kerül a döntések lehetősége és hova
nem, akkor Elnök úr azt mondta, hogy szívesebben lenne egy fejlesztési tanács
elnöke, mint a megyei közgyűlés elnöke. Akkor, abban az időben, merthogy az
mennyivel tágabb lehetőségeket adott a megye életének szervezésében. Én most
azt látom, hogy ugyan Önök megváltoztatták strukturálisan ezt a fejlesztési rendszert,
és mégis azt vagyok kénytelen tapasztalni, és azt a következtetést vagyok kénytelen
levonni, hogy a kormányzati központi döntések fogják itt meghatározni már magát az
előkészítési fázist is, a fejlesztési koncepciók előkészítési fázisát. Aztán a döntési
mechanizmus vége is az, hogy egy központi döntés eredményeként fog majd eldőlni,
hogy Tolna megyében mit, hogyan, és kell megvalósítani. A központi koordináció,
úgymond hatékony központi koordináció hatja át az egész fejlesztési rendszert. Én
azt gondolom, hogy a helybéli döntések, amiben ha jól értettem az akkori
hozzászólását Elnök úrnak, reménykedtünk, hogy majd azért a megye keretei között
lesznek döntési lehetőségeink. Hát arról gondolom, hogy el kell felejtkeznünk, mert itt
legalábbis, ebben az anyagban semmilyen utalást nem találok arra, hogy bármilyen
helyi döntési joggal bírna a megyei közigazgatási középszint. Vagy pontosabban
nem jól mondom már, mert ez nem az, hanem a helyi önkormányzat, mint
fejlesztésért felelős, vagy fejlesztésben közreműködő egysége. Én ezt nem tudom
elfogadni, teljességgel érthetetlen számomra. A döntési lehetőség annyira
korlátozódik, hogy a monitoring bizottságban képviselteti magát a Megyei
Önkormányzat, ha jól értem, és a döntést előkészítő bizottságban kaphatunk
szerepet. Tehát, ott még kötelező erejű részvétel sincsen. Én azt gondolom, hogy a
megyei középszintű önkormányzati szint ilyen módon történő kiüresítése sem volt
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már elfogadható, de ez meg aztán végképp nem, hogy megtartjuk a szintet és
tulajdonképpen asszisztálunk a központi hatékony koordináció elvégzésében. Ez
elégtelen és szerintem méltánytalan is a megyei önkormányzatisággal szemben.
Köszönöm.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak.
Széles András, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót Elnök úr, bár gondolom azért némi reflektálás lesz az előbbiekre,
csak én kicsit korábban nyomtam meg a gombomat, úgyhogy kicsit másról szeretnék
beszélni, mint most a végén Képviselőtársam. Pincehely és a Tamási kistérség
problémái kapcsán jelezném, hogy van jó hírünk is. Már ebben a ciklusban, hála
Istennek, a dombóvári kórházzal együttműködve, a dombóvári kórház beruházás
részeként valami előrefelé fog történni Pincehelyen, és egy 200 millió forintos
beruházás indul. Most ennek a közbeszerzési eljárásának az előkészítése folyik,
tehát végre egyszer azt mondhatjuk Pincehely kapcsán, hogy nem hátrafelé, hanem
valamilyen szinten előrefelé megyünk. Bár földiként azzal teljesen egyetértek, hogy
ez még csak az út eleje, de legalább elindultunk valamerre, és nem a következő
ciklus tervezési szakaszában, hanem még ennek a zárásaként tudunk forrást
odarendelni. Ez nem volt mindig így.
Ez az egyik, a másik a mezőgazdasági fejlesztések, meg am bloc a Koncepció
kapcsán is megjegyezném, hogy nyilván ennek az egésznek a háttere egy nagyon
komoly projektfelmérési munka. Hiszen a Tamási kistérséget több oldalról
interjúvolták, több fórumon volt lehetőségünk, és ez mégiscsak egy koncepció, és
majd lesz ebből valaha egy megyei fejlesztési program, és ott, ha jól sejtem, akkor
majd tételesen lehet ezeket az előbb több kérdésben is elhangzó hiányosságokat
részletesen taglalni. Az elsődleges feladatunk az, és egy kicsit akkor már válaszolnék
is az előzőekre, hogy mi lesz a megyék szerepe? Most ennek a Koncepciónak az a
lényege, és itt ugye nagyon fontos egy-két mondat szerepel, hogy az ágazati
operatív programokkal való illeszkedést és koherenciát is vizsgálták, és már most
ezekben a Koncepcióban szereplő anyagok között is fellelhető olyan, amiről sokszor
beszéltünk, hogy a forrás hozzárendelés 3 irányból történhet. Az, hogy a megyének
nem lesz döntéshozó szerepe, azt gondolom majd Elnök úr kifejti, hogy direkt
források is rendelkezésre állnak különböző szinteken, a városias térségektől a
megyei jogú városokon át egészen a megyei önkormányzatig direkt nevesített
forrásaik lesznek. Valamint, nevesíthetünk ágazati operatív programokban olyan
fejlesztéseket, amit mi fontosnak ítélünk. Itt ugye majd a Baranya megyei koncepció
kapcsán is lesz ezzel kapcsolatban mondani valónk, hogy ha ezeket jelezzük, akkor
ezek igenis bekerülhetnek az ágazati programokba. Speciel a mezőgazdasági
programba pont a Tamási önkormányzattól is ment egy olyan komplex fejlesztési
igény, ami több lépcsős, tehát lehet, hogy valamit a városias forrásokból, egy
következő szintjét a megyei források terhére, de egy nagy részét az ágazati
programokban szeretnénk nevesíteni, pontosan azért, hogy minél több forrás
hozzárendelés nevesítve legyen. Mert ugye az előre eltervezett metodika szerint, ez
már majdnem azt mondom, hogy egy döntéshozatali folyamat, tehát a Tolna Megyei
Önkormányzat segítségével a települések és az ott élő emberek eldöntik, hogy
milyen fejlesztéseket szeretnének, és amelyek nevesítve lesznek ezekben az akár
ágazati programokban. Az gyakorlatilag már egy ilyen, nem szeretem ezt a szót,
normatív jellegű, tehát hogy mondjam, egy lépcső kimarad. Az a bizonytalan
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döntéshozatali folyamat, hogy valahol, mint ami eddig volt, hogy gyakorlatilag
általunk ismeretlen budapesti kft-k bírálata során eldöntötték, hogy most az megáll,
vagy nem áll meg abban az ágazati programban. Ez most már nevesítésre került,
tehát gyakorlatilag az a vita, hogy ennek van-e létjogosultsága, innentől kezdve le
van zárva, tehát nem lesz már benne döntéshozatali kockázat ilyen szempontból.
Nekünk most az a dolgunk, hogy minél több ilyen forrást nevesítsünk, és igaz, hogy a
Koncepció mentén nem lehet minden egyes utat, járdát és egyéb fejlesztést
beletenni, de szerintem vannak olyan horderejű ügyek, itt akár a közlekedés
fejlesztés kapcsán, amiben az erőfeszítéseink nyitott fülekre találnak. Akkor itt
utalnék a Baranya megyei koncepcióra is, meg akár a Fejér megyei véleményre is,
amit ugye tartalmaz az anyag, hogy a Koncepcióban fel van sorolva az M65-ös és az
M67-es kérdése. Ott oda van írva zárójelben, hogy melyik megyének az érdeke. Az
M67-es nyilvánvalóan Somogy és Baranya érdeke, mert hát az minket nem érint, és
alatta vagyunk mi az M65-össel, hogy ebben mi is érintettek vagyunk, és örömmel
vettük, hogy a Baranya Megyei Fejlesztési Koncepcióban az M65-ös került
nevesítésre, ezáltal nyertünk egy partnert a 65-ös út fejlesztése mellé. Ha ennek
egyszer nemcsak kilóban, hanem tényleg valódi súlya lesz, márpedig én remélem,
hiszen nem kis munka van mögötte, akkor igenis ezt a két koncepcióban szereplő
erőt összeadva, gyakorlatilag az ágazati forrásokból jóval nagyobb erővel tudunk
szerepelni. Én most egyelőre ennyit szerettem volna, Elnök úr. Köszönöm.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen képviselő úr. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.
Takács László, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót Elnök úr. Akkor a következő javaslataim lennének. A 15. oldalon a
kerékpáros turizmusnál én értettem, amit Elnök úr a kérdésemre mondott, hogy itt
nem kellene nevesíteni, de ha már nevesítjük a Szekszárdtól egész Pécsig, stb.
akkor az a konkrét javaslatom, hogy a Váralja-Bonyhád-Kakasd-Cikó is nevesítve
legyen. Tehát ez az egyik módosító javaslatom, a 15. oldalon.
A 22. oldalon ez, amit szintén kérdésként fölvetettem, hogy ezzel mit tudunk kezdeni,
az utak, a járdák felújításával? Nem tudok szövegszerű módosító javaslatot sajnos,
de ezt ott a városfejlesztéssel kapcsolatos beavatkozásoknál be kellene tenni. Ezt
úton-útfélen állandóan a polgármesterek felvetik, hogy katasztrofális állapotban
vannak a belterületi útjaink. Nem akarok itt most nagypolitikába belemenni, de le is
van írva, meg el is hangzott, hogy 2008-tól nincs ilyen lehetőség. Ezt egy következő
uniós koncepcióba valahogy tegyük bele. Tehát, ez a 22. oldal.
Kérdésként említettem a halastavakkal kapcsolatos dolgot. Itt szó szerint bele kellene
írni a minőségi haltenyésztés és feldolgozásnál új halastavak kialakítása. Mert akkor
az egyértelmű. Egyértelmű, hogy miről van szó, mert vannak ilyen igények akár
önkormányzati, akár vállalkozói szférából.
Aztán a 28. oldalon, annak a legalján vidéki letelepedést segítő támogatások
bevezetése, adókedvezmények biztosítása áll. Ott a szövegben egyszer megjelenik
Tamási, mint járás, utána pedig megjelennek a kistérségek. Ugye először is, most
Tolna megyében már 6 járás van és 5 kistérség, tehát eleve a kettő nem fedi
egymást, de tudjuk, hogy a Tolnai járás úgymond a 6., nem volt ilyen kistérség. De
ha a korábbiakat nézzük, akár egy Bonyhádot vagy Dombóvárt, amit a Tolnai járás
létrejötte nem befolyásolt, ott sem egyértelmű az átfedettség. Települések
kimaradnak, települések odakerültek most az új járásokhoz, a kistérségben
nincsenek. Tehát, itt ezt valahogy egységesíteni kéne. Szerintem a járásokat kellene
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behozni, mert ezek a kistérségi társulások akár meg is szűnhetnek adott esetben, és
akkor kistérségről beszélünk? Most nem tudom, nem vagyok 100%-osan képben,
hogy ez mennyire jogi fogalom már a kistérség. Mert kistérségi társulások vannak,
ahol vannak, meg azoknak vannak tagjai, ki lehet lépni, meg be lehet lépni. Most azt
hiszem, hogy a járás az, ami biztos. Tehát ezt javaslom, hogy ott akkor járásokról
legyen szó.
A SWOT analízisbe most nem mennék bele, némiképpen elfogadva itt a
közlekedéssel kapcsolatos választ, hogy most akkor miről is van szó. Azonban
mégiscsak belemegyek a SWOT analízisbe, mert a lehetőségeknél, a legalján, a
környezetről szól a történet. Környezeti szennyezések felszámolása, tehát, hogy ez
mennyiben jelent, lehet hogy ezt kérdésként kellett volna megfogalmazzam, de
szerintem az nem lehetőség, hogy megszüntetjük. Nagyon fontos, nagyon lényeges,
hogy ezek a környezeti szennyezések, amik még vannak, és vannak, hogy ezek
megszűnjenek, de szerintem ez nem a lehetőségekhez tartozik. Azt javaslom, hogy
ezt vegyük ki onnan. Én lelkileg környezetvédő vagyok, elképesztő, hogy az utak
mellett milyen szemét van, de mondjuk itt nem erről van szó. Ezt meg kell szüntetni,
de ez nem lehetőség. Tehát, a SWOT analízisről beszélünk.
Megkérdeztem a Hőgyész és a Tengeliccel kapcsolatos termálvizes témát. Ott, hát
úgymond megadom magam, azt mondom, hogy jó rendben, maradjon benne a
Hőgyész meg Tengelic, ha ott valóban van termálvíz, mert ugye akkor arra lehet
majd valamit építeni, nyilván valamilyen turisztikai vállalkozást. Tehát, ott nem lenne
javaslatom, bocsánat, hogy itt ezt elmondom.
A 37. oldalon van ez a nagy táblázatunk, ez a színes. Nem tudom, nem lehetne-e
valami jobb megfogalmazást a címnek meghatározni. „A Tolna megyei emberek
boldogok, elégedettek legyenek, aktívan és egészségesen éljenek városban és a
vidéki kistelepüléseken egyaránt.” Szóval, ez tényleg nagyon szépen hangzik, és
nagyon szimpatikus, minden rendben van ezzel, csak azt hiszem, hogy nem egy
ilyen cím kellene ide. Tehát, egy kicsit olyan, nem is tudom, kicsit közhelyes, kicsit
gyermeteg, megmosolyogtató, hogy legyünk boldogok. Persze, minden ember
boldogságra vágyik, ezt tudjuk, de talán ebbe az anyagba nem egy ilyen
megfogalmazás kellene címként.
A következő oldalon, a 38. oldalon van ez a táblázat, ami folytatódik a 39. oldalon
ezekkel a vonalakkal. Szerintem nem nagyon átlátható ez így. Én értem a szándékot,
hogy mi mivel függ össze, de ezek a vonalak itt azért, nem az igazi. Ebből nehéz
azért így kiigazodni.
Szerintem a 40. oldalon, ezt is megkérdezhettem volna, hogy elírás-e a lap alján,
hogy mind az OFTK-ban, tehát az Országos Fejlesztési és területfejlesztési
Koncepció, stb., de utána meg alulról az 5. sorban OTFK szerepel. Bocsánat,
ugyanarról van szó? Az OTFK és az OFTK ugyanaz? Bocsánat, hogy most mondom,
de azt javítsuk, ha ugyanaz, és akkor nem kérdezem, hanem javaslom, hogy javítsuk
ki.
A Nemzetgazdasági Minisztérium véleménye, Gazdaságtervezésért Felelős
Helyettes Államtitkárság leveléről van szó. Ez ugye nincs besorszámozva, nem
tudom hányadik oldalon van. Kritikaként fogalmazza meg a Helyettes Államtitkárság,
hogy célszerű lenne bemutatni a helyzetértékelés és a célrendszer kapcsolatát.
Nyilván arról van szó, hogy van egy helyzetértékelés és akkor stratégiát alakítunk ki,
célokat akarunk elérni, de ezek hogy kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ezzel mi,
illetve én egyet tudok érteni. Ez most nem módosító javaslat. Mert nehezen
kelezhető így a Koncepció, tehát ez hiányzik belőle, és ez így nehezen érthető, hogy
honnan hova akarunk eljutni. Itt írja is a Helyettes Államtitkár, hogy a javasolt külön
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részfejezetben bemutatni a célrendszer és a helyzetértékelés koherenciáját. Ezt
tényleg nem látjuk annyira pontosan, hogy mik a célok.
Aztán lenne még egy. Nem, itt már azt hiszem, hogy Képviselő asszony itt mellettem
elmondta, hogy tulajdonképpen milyen szerepünk marad. 2012. január 1. óta, amióta
intézményeink, vagyonunk, költségvetésünk elment, annak nagyon-nagyon döntő
hányada, azóta többször fölvetettük, hogy akkor mi is a feladatuk a megyei
önkormányzatoknak, és a kormánypárti képviselők részéről mindig felmerült, hogy
hát akkor nekünk egy nagyon-nagyon fontos feladatunk marad, egy, a
területfejlesztés. Csak az a kérdés, hogy így, ahogy ez ebből kiderül, tehát ebben
nekünk milyen döntési kompetenciánk maradt? Milyen forrásunk? Mert az, hogy
javaslatokat készítünk el, koncepciót fogadunk el, programokat fogunk majd
elfogadni, de hát milyen források felett fogunk dönteni? Mert az derült ki végül is,
hogy igazából a megyei önkormányzatok nem fognak dönteni. Döntési
kompetenciánk nem lesz, forrásunk nem lesz. Köszönöm szépen.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.
Tóth Endre, a Közgyűlés tagja:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Több alkalommal véleményt nyilvánítottam már
a fejlesztési koncepciónak nevezett anyagról, és lehet, hogy sokszor ismételtem
magamat, remélem, most nem. Újabb és újabb szempontok alapján tudom figyelni
ezt a folyamatot, a fejlesztési koncepciónak az átalakulását. De még mielőtt
konkrétan az ötleteimet vagy a felvetéseimet elmondanám, volna egy olyan
javaslatom, hogy a koncepció szót magyarosítsuk lehetőségek feltárása fogalommal.
Sokszor hallottam most itt a felszólalások során ezt a koncepciót, és valahogy
rosszul cseng a fülemben. Elnézést érte, ha valakinek az érzékenységét ezzel
sérteném. Én úgy gondolom, hogy ebből a fejlesztési lehetőségek feltárása című
dokumentumból a gazdasági vonatkozásban jó néhány, nagyon fontos dolog
hiányzik. Címszavakban a következők: piackutatás, piacra jutás, technológiai
fejlesztés. A gazdaságot nem tudjuk úgy beindítani főleg, hogy ha magyar
vállalkozókat szeretnénk föltőkésíteni arra, hogy a gazdaságukat bővítsék, vagy
esetleg új gazdaságot, új vállalkozást alapítsanak, anélkül, hogy ne kaphatnának
hathatós segítséget, ami szerintem jó részt állami feladat, illetve a megyében a
Megyei Önkormányzat feladata is volna. A piackutatás címszó alatt segíteni kellene a
leendő és meglévő vállalkozókat abban, hogy a világban milyen termékekre van
szükség. Például, hol lehet eladni, hol van igény bizonyos termékekre,
termékfajtákra. Nyilván ezeket az információkat valami kutatóintézetnek kellene
feldolgozni, többféle intézmény létrehozása is bekerült a célok közé. Ez volna az
egyik.
A másik fontos dolog, amikor már tudjuk azt, hogy milyen igények kielégítésére
vállalkozhatnánk, akkor a piacra jutás lehetőségét kell megteremteni. Ez ugyancsak
elsősorban állami, illetve központi feladat, hiszen innen a piacra jutásnak az
eszközeit nem lehet megteremteni. Én néhány esztendő óta gyümölcsöt termelek.
Akkor, amikor a gyümölcstelepítéshez hozzáfogtam 2009-ben, az uniós csatlakozás
előtt azt hittük, hogy a gyümölcsnek piaca lesz. Nincs piaca a gyümölcsnek, a
gyümölcs fronton túltermeléses években hatalmas nagy problémák vannak,
mondhatnám azt, hogy garmadában áll nálam is az alma, amit tisztességes áron
nem tudok eladni. Pedig, ha idehoznám Önöknek és megkóstolnák, azt mondanák,
hogy a boltban ilyen jó ízű almát nem kapni, és lehetetlen eladni. Csak egy árat
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mondok, 150 forintot szeretnék kéri úgy, hogy a betakarítás után közel fél évvel
járunk már. És a dolog nem működik. Ilyen esetekben kellene a piacra jutásnak az
intézménye.
A másik, a technológiai fejlesztés. A technológiai fejlesztésnek a célja mindig
valamilyen költségelőnynek az elérése. Sokszor megfogalmazódik így a
Koncepcióban, most még ezt a szót használom, hogy különféle vállalkozásoknak,
akár a mezőgazdaságban is, termékstruktúrájukban változtatni kellene, újítani
kellene. Viszont ahhoz, hogy a megfelelő költségelőnyt elérjük, ahhoz azért végig
kellene kutatni adott termék előállításának a folyamatát, ami ugye sok mindentől
függ. Függ, a munkaerő árától, függ az adott környezeti lehetőségektől, ha itt a
mezőgazdaságot akarjuk becsatolni ebbe a dologba, és függ attól, hogy milyen
drága, milyen költséggel járó eszközöket kell beállítani ahhoz, hogy egy sikeres
termelékenységi mutató emelkedést produkáljunk. Én úgy gondolom, hogy valahogy
a lehetőségek feltárásában ezt a technológiai fejlesztést is, a fejlesztések
lehetőségét is bele kellene venni. Kis magyar ember, kis magyar vállalkozó
önmagától nem fog eljutni eddig. Nagyon komoly versenytársaink vannak, ezt már
korábbi felszólalásomban is elmondtam, Kína, távol-keleti országok. A lehetőségek
feltárása című dokumentumban szerepel a könnyűipar, gépipar és egyéb
gépjárműipar fejlesztése is, ebbe nekünk nagyon komoly versenytársaink vannak. Én
nem tudom, hogy bőriparban, textiliparban lehet-e ma Magyarországon olyan
vállalkozást létrehozni, amely versenyez a kínai és távol-keleti áruk dömpingáraival.
Ezért hangsúlyozom azt, hogy ha ebben a Koncepcióban nem is jelentek meg ezek a
dolgok, de a következő verzióba mindenféleképpen bele kéne gondolni ezeket is.
Köszönöm szépen.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Széles András képviselő úrnak adom meg a szót.
Széles András, a Közgyűlés tagja:
Örömömet szeretném kifejezni, mert Takács László képviselő úr szóhasználatával
élve, bár egy kis magyarázatra szorul, hogy a lélekben környezetvédő mit jelent, de
örülök neki, hogy most már nem lélekben közgyűlési tagok Önök, hanem érdemi
munkával tevőlegesen is részt kívánnak venni. Az az egy bánatom, meg szerintem
Balázs is azért bánatos egy kicsit, mert ha egy fázissal előbb jönnek meg ezek a
javaslatok, akkor gyakorlatilag már írásban is visszaköszönhettek volna. Mert most
gyakorlatilag itt már majdnem az van, hogy a végleges Koncepció elfogadása van
megtárgyalva. De örülök neki, hogy tényleg konkrét dolgokról, konkrét fejlesztési
elképzelésekről, ilyenekről megy a vita.
A másik pedig Tóth Endre képviselőtársamnak a mondataihoz, hogy igen,
gazdaságfejlesztés, meg ez egy megyei fejlesztési koncepció. De az alapvető
forráselosztási metodika úgy fog kinézni, hogy nem szeretem ezeket a mozaik
szavakat, mint Ön a koncepció kifejezést, ez a GINOP nevezetű valami, az ugye ha
jól tudom, több mint háromszoros forrással rendelkezik, mint annak előtte. Lánykori
nevén ez a GOP-os fejezet volt az uniós forrásokban. Ez azt jelenti, hogy a
gazdaságfejlesztésre háromszor annyi forrás áll rendelkezésre. A legfontosabb
kritériuma az egész GINOP-os programnak, ahogy én tudom, hogy azt a szándékot
erősítse, ami Önben is megvan, hogy a hozzáadott érték legyen támogatva. Amíg
Magyarország alapanyagot termel, ha gyümölcsfán, ha a kukoricában, ha akármiből,
addig nem jutunk az ötről hatra. Ezért a GINOP programnak a fő irányvonala az,
hogy hogy tudjuk forrás hozzárendeléssel hozzáadott értékkel megtölteni ezeket az
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adott esetben mezőgazdasági, de ez más iparágra, akár a bőriparra is igaz lehet,
tehát hogy tudunk mi versenyhelyzetbe kerülni hozzáadott értékkel. Ehhez való
forrás hozzárendelés meg stratégiailag megtörtént, mert ugye nevesítve van,
háromszor annyi a gazdaságfejlesztési forrás. Az ágazati operatív programok
tanulmányozása során visszaköszönnek ezek, amiket Ön is mondott. Ezek az
igények gyakorlatilag értő fülekre találtak a tervezési fázisban, és hatalmas összegek
állnak majd ilyen hozzáadott értékkel ellátott fejlesztésekre. Köszönöm.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen Képviselő úr. Miután most nem látok további hozzászólási
szándékot, engedjenek meg egy nagyon rövid hozzászólást a részemről is. Úgy
fogalmaztam meg magamnak, hogy itt fölmerült egy tyúk-tojás kérdés, hogy mi van
előbb, a koncepció, vagy a projekt. Ez egy fontos kérdés, és azt is mondhatnám,
hogy a válasz is hasonló, mint a tyúk és a tojásnál, ahogy azért ebben valami
egyensúlyt kell tartani. Az különös lenne, hogy ha a Koncepciónknak az irányaihoz
nem nagyon találnánk projekteket, mert kiderülne, hogy ebben a megyében mindenki
valami egészen mást szeretne csinálni, mint amit leírtunk a Koncepcióban. Ott
valószínűleg valami komoly probléma lenne. Viszont az is azért egy elfogadható
érvelés, hogy lehet egyrészt az illeszkedéseket keresni az Országos
Területfejlesztési Koncepcióval, amelyek nyilván valamilyen módon alapul veszik az
Európai Uniónak azokat a paramétereit, amelyek arról szólnak, hogy egyáltalán mire
hajlandóak forrást, pénzt adni. Így haladva nyilvánvalóan ezzel a megyei
koncepciónak egyetértésben és összhangban kell lenni. De ezért fontos az, hogy ez
a munka mondhatni folyamatosan párhuzamosan zajlott. A projektgyűjtés és
magának a koncepciónak, aztán a programnak a készítése, párhuzamosan zajlik.
Ennek egyrészt az az oka, hogy ne nagyon távolodjon el a realitás vagy a konkrétum
szintje az elvont szinttől. Másrészről pedig ennek a gyakorlatban is lesz jelentősége,
mert ahhoz, hogy jelentős források érkezzenek a megyébe, ahhoz szükség lesz
kidolgozott, reális projektekre. Tehát amikor mi projekteket gyűjtünk, bevallom
őszintén, nem elsősorban azért tesszük, hogy ötleteket kapjunk a Koncepcióhoz,
hanem azért, mert szeretnénk, ha Tolna megye, ezalatt értendő önkormányzatoktól a
gazdasági vállalkozásokon keresztül a civil szféráig, felkészült lenne arra, hogy
lehetőleg minél több forrást tudjon elnyerni. Ehhez a felkészültséghez sok minden
kell, többek között annak a hírnek a folyamatos hangoztatása, hogy lesz pénz, hogy
készüljenek a pályázatokkal, hogy legyenek gondolatok, legyenek fejlesztési
elképzelések. Ez a két dolog párhuzamosan kell fusson egymással, és ilyen
értelemben nem előzi meg egyik a másikat.
A másik nagyon fontos gondolati kérdés, hogy hogyan is van a fejlesztés politikában
helye a Megyei Önkormányzatnak. Egyértelműen mondhatjuk azt, hogy soha ilyen
kiemelt szerepe nem volt a Megyei Önkormányzatnak. Soha ekkora szerepe,
befolyása, lehetősége és felelőssége nem volt a Megyei Önkormányzatnak Tolna
megye fejlesztésére, mint ahogy most van. Ez a felelősség és ez a lehetőség
egyrészt megnyilvánul abban, amit most teszünk, hogy meghatározzuk, még ha egy
absztrakt dokumentum megfogalmazásával és elfogadásával, hogy hogyan kívánjuk
fejleszteni a megyét. De ezt most valóban nem az íróasztalnak írjuk, mint ahogy
korábban, amikor ilyen koncepciókat készítettünk gyakorlatilag az íróasztal számára
írhattuk. Ennek jelentősége van, erről Széles András képviselő úr is beszélt, mint
ahogy annak is van jelentősége, hogy a további ágazati operatív programokkal
kapcsolatban milyen állást foglaltunk. Ennek is van jelentősége, és ennek is van
jelentősége Tolna megye fejlesztési lehetőségeit illetően. Érdemes azért arról is szót
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ejteni, hogy valóban rendelkezésünkre állnak olyan keretösszegek, ilyen sohasem
volt korábban, amelyek kormányrendeletek szintjén fogalmazzák meg, hogy mekkora
összeggel gazdálkodhatnak az egyes megyék, a megyei jogú városok és a
kistérségek. Ez Tolna megye vonatkozásában, ha ezeket a számokat összeadjuk,
akkor ez több mint 30 milliárd forint. Mondhatjuk azt joggal, hogy úgy álltunk a
startvonalhoz, hogy tudtuk, tudjuk, hogy nyilvánvalóan ha értelmes és jogszerű
projektekkel minimálisan ki tudjuk ezt tölteni, akkor egészen biztos, hogy legalább 30
milliárd forint érkezik a következő években Tolna megyébe. Hogy ennek a
nagyságrendjét is azért el tudjuk helyezni, összesen a 2007-2013 közötti időszakban
Tolna megyébe több mint 100 milliárd forint érkezett. Tehát mondhatnám azt is, hogy
mikor startvonalhoz állunk, tudjuk, hogy legalább a 30%-át annak, amit elhoztunk az
elmúlt 7 évben, annak a 30%-át már elhoztuk. Azért ez nem rossz kiinduló helyzet,
azt gondolom. Ezt a pénzt már nekünk címezték. Természetesen véletlenül sem úgy
állunk ehhez a dologhoz, hogy akkor már nyugodtak vagyunk, és innentől kezdve
nincs dolgunk, hanem ellenkezőleg, mindazt, amit most teszünk, azért tesszük, hogy
ne csak 100 milliárdot hozzunk el 2014-2020 között, hanem annál többet. Azért is
vannak az egyeztetések, azért is van a projektgyűjtés, mert szeretnénk ha a megye
felkészülten kezdene hozzá ehhez a munkához és folyamatosan felkészültebb is
lenne a projekteknek az elkészítésében és a források elnyerésében, mint amilyen
volt 2007-2013 között. Egyébként ebben azt gondolom, joggal bízunk mert a
regionális szint az bizony Tolna megye számára nem volt előnyös. Nem érdemes a
múltkori vitát újra lefolytatni, de a tények bizony azt igazolják, hogy amit gondoltunk,
hogy Tolna megye ebben a helyzetben a régió hátsó udvara lesz, azt a valóság
visszaigazolta, hogy a 2007-2013-as időszakban a források lehívása
vonatkozásában bizony Tolna megye ennek a régiónak a hátsó udvara volt.
Onnantól kezdve hogy nem regionális szinten zajlik a tervezés, nem regionális
szinten zajlik a forrásoknak az elosztása, ez már önmagában egy jobb starthelyzet.
Nem tudunk hátsó udvar lenni, mert nincs hol hátsó udvarnak lennünk. Ott vagyunk
elöl, ott vagyunk ebben a versenyben 19 megye egymás mellett, vagy inkább 18
megye egymás mellett, tehát ez egy alapvetően jobb starthelyzet.
Azokról a kérdésekről is, amit többen megfogalmaztak, még ha nem is feltétlenül így,
én azért mindenképpen fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy a Megyei
Önkormányzat feladata nem fejeződik be akkor, amikor majd befejezzük a
projektgyűjtést. Mert lehetne azt gondolni, hogy gyakorlatilag még van egy jó
háromnegyed évünk, amikor minden egyes ilyen dolgot elvégeztünk, koncepciót
elfogadtuk, programot elfogadjuk majd, projektgyűjtést befejezzük, és akkor innentől
kezdve mi lesz a dolgunk? Az az elhatározásunk, hogy folyamatosan karbantartsuk a
megyét. Folyamatosan egy olyan helyzetet teremtsünk, ahol információval, sőt,
kifejezetten impulzusokkal lássuk el a szereplőket, és ehhez intézményrendszert is
szeretnénk erősíteni. Ezért van az, hogy április 1-jétől Tolna megyében itt
Szekszárdon megnyílik a Regionális Fejlesztési Ügynökség irodája. És akkor itt
Képviselő úr felvetéséhez mondom, hogy 2014. április 1-jétől Regionális Innovációs
Ügynökségnek is megnyílik az irodája. Tehát, amikor kutatásfejlesztésről,
innovációról beszélünk, és itt nézzük meg tolna megye szereplését az elmúlt
fejlesztési ciklusban, akkor az még lehangolóbb egyébként, mint összességében a
forráshoz jutásnak a helyzete. Ebben nagyon nagy lemaradásban van a megye,
ezért is fontosnak tartom, hogy valóban ebben is, akár ilyen intézményi szinten is
jobban bekerüljünk a vérkeringésbe. Mint ahogy tervezzük egy olyan fejlesztési iroda
létrehozását, amely kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy folyamatos kapcsolattartást
végezzen különösen a vállalkozásokkal, hiszen azért ebből a TOP-ból elsősorban
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gazdaságfejlesztésre tudunk és akarunk fordítani. Tehát, egy nagyon komoly
támogató szervezet kívánunk lenni a jövőben, mint Megyei önkormányzat, az
általunk fenntartott tulajdonú intézmények, ilyen értelemben mint nonprofit kft-k
vonatkozásában. Ez egy nagyon fontos szerep, én azt gondolom, hogy valóban
sosem volt ennyire fontos szerepe a megyének a fejlesztéspolitikában.
Egy részletkérdés, Képviselő úr felvetette a járás meg a kistérség kérdését. Meg kell
védenem e tekintetben mindazokat, akik ebben a Koncepcióban dolgoztak, hogy
nem arról van szó, hogy időnként különösen a szóismétlés okán ezt használták,
aztán pedig azt, hanem alapvetően a területfejlesztés még a kistérségeket ismeri,
mint például az Ön által említett kérdés, a szabad vállalkozási zónák meg a járásokat
ismerik. Tehát, amikor a vállalkozások támogatásáról írnak abban a részben, akkor
nem írhattak mást, mint járást, mert az járási szintről beszél. De amikor a
területfejlesztés általános elveiről van benne szó, akkor egyelőre kistérséget
írhatnak, mert ha nem azt írnák, akkor nem volna szakszerű a dolog. De egyébként
bízunk abban, hogy belátható időn belül akár megtörténik az a fajta remélt változás,
amit Ön is megfogalmazott, hogy ha már egyszer a közigazgatást járási szintre
helyeztük, akkor valószínűleg a területfejlesztésnek is át kéne térnie erre a szintre.
Ez egy kívánatos dolog, de pillanatnyilag ezek az ellentmondások nem a fejekben
vannak, hanem azokban a dokumentumokban, amelyekből dolgozni kell.
Nos, én alapvetően azon kívül, hogy ezeket a dolgokat szerettem volna elmondani, a
módosítási javaslatokkal kapcsolatban egyrészről azt tudom mondani, hogy nyilván
ezekben voltak olyanok, amelyek szükséges átírásokat vagy lehetséges átírásokat
tesznek lehetővé. Ezeket megtesszük ezekben a dokumentumokban. Amelyek ennél,
ha úgy tetszik koncepcionálisabb jellegűek, én azt gondolom, hogy azokra egyébként
választ adtunk, vagy legalábbis annak az elveire választ adtunk korábban. Tehát én
azt nem javasolnám, hogy megnyissuk ismét annak a lehetőségét, hogy itt újraírjuk a
Koncepciót sorról sorra, mert akkor ilyen alapon végtelen történetet kezdhetnénk,
vagy folytathatnánk. A program az lehetőséget ad arra, hogy az elvontság szintjéről
haladva a konkrétság felé egyre inkább akár ezek a fajta gondolatok, amelyek most
megfogalmazódtak, ebbe bekerülhessenek. Úgyhogy én alapvetően azt gondolom,
hogy ezen elvek alapján foglaljunk állást a Koncepciónak a módosításairól, amelyek
itt elhangzottak, illetve a Koncepciónak az elfogadásáról.
Tisztelt Képviselőtársaim! Lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal
következik. Először természetesen a módosító javaslatokról, amelyeket én kétfajta
értelmezésben tudok értelmezni. Az egyes módosító javaslatok, amelyek
gyakorlatilag pontosításokat, elírásoknak a kijavítását tartalmazta, amelyekre
egyébként is reagáltunk, hogy teljesen jogos és elfogadható. Én ezeknek a
támogatását javaslom. Azok, amelyek koncepcionálisan változtatnák meg az előttünk
fekvő Koncepciót, pedig nem javaslom a támogatását, és természetesen a közgyűlés
majd állást foglal.
Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát, az első kategóriába tartozó, pontosítás
fogalomkörben értelmezhető módosításokról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés az elírások pontosítására
vonatkozó módosító javaslatot 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadta.
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A második körbe tartozó módosítások, amelyek valóban koncepcionálisan
változtatnának egyes bekezdéseket, vagy fejezeteket, most erről szavazunk. Kérem,
most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés a koncepcionális
változtatásokra vonatkozó módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 8 nem
szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította.
Főjegyző asszony kérdezi tőlem, hogy Tóth Endre képviselő úr javaslatával mi a
helyzet. Nos, Képviselő úr javaslatát én koncepcionális kérdésnek tekintettem, hogy
az elnevezést változtassuk meg. Arról nem beszélve, hogy talán az a fajta
illeszkedés a területfejlesztés különböző dokumentumaihoz ezt is mondjuk
kérdésessé tenné, mert azt gondolom, hogy ezt koncepciónak hívja a jogszabály is.
Tehát, ha mi nem hívnánk ezt koncepciónak, az nem lenne egy sorskérdés, de azt
gondolom, hogy mégiscsak, ha valamit egy jogszabály koncepciónak hív, hogy azt
kell elkészíteni, akkor nekünk koncepciót kell elkészíteni. Arról nem is beszélve, hogy
a szóhasználat éppen Képviselő úrnak a hozzászólásából derült ki, hogy mindig
milyen körülményessé vált abban az esetben sajnos, amikor megpróbálta ezt az
idegen honból érkező kifejezést elkerülni. Sajnos időnként ott tartunk, hogy bizonyos
dolgokat nehéz nem azzal a nemzetközi kifejezéssel, vagy idegen kifejezéssel
használni. Én azt gondolom, hogy szavaztunk erről a kérdésről.
Nos, tehát a módosításokkal egységes szerkezetű területfejlesztési koncepcióról
foglalunk állást. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 3/2014. (II. 21.)
közgyűlési
határozata
a
Tolna
Megyei
Területfejlesztési Koncepció tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepciót, a
hozzá kapcsolódó környezeti, társadalmi,
gazdasági hatásvizsgálatokat, a területfejlesztés
stratégiai
tervezésért
felelős
miniszter
állásfoglalását, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának az egyetértésről szóló
közgyűlési határozatát, valamint a területi,
ágazati
munkacsoportok
és
a
megyei
tervezéskoordinációs testület véleményét a
határozat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. számú mellékletében
foglaltak szerint elfogadja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
felkéri elnökét, hogy 218/2009. (X.6.) Korm.
rendelet 23. § (2) bekezdése alapján az
elfogadott Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepciót tegye közzé a megyei önkormányzat
honlapján, valamint a koncepciót küldje meg a
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területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszternek közzététel céljából.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
(A 3/2014. (II. 21.) közgyűlési határozat 1. 2. 3. 4. 5. 6. és 7. számú melléklete a
jegyzőkönyv 5. 6. 7. 8. 9. 10. és 11. számú mellékletét képezi.)
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Képviselőtársaim! 10 perc szünetet rendelek el.

Szünet után:

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt
Közgyűlés!
Határozatképesség
ellenőrzése
Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek jelezni.

céljából,

kérem

Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 14 fő, így a Közgyűlés
határozatképes.

6. NAPIRENDI PONT
Javaslat kormányzati stratégiai megállapodás megkötésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik.
Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem ellenében
támogatja a javaslat elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat
elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.
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Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja a javaslat elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.
Takács László, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm szépen Elnök úr a szót. Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor
felsorolásra kerülnek a megyei önkormányzatok, alatta van egy gondolatjeles
szöveg, hogy „elismerve, hogy a megyék történelmi szerepére, a magyar
alkotmányosság és függetlenség védelme érdekében kifejtett erőfeszítéseit, több
mint nyolc millió polgár otthonaként kiemelt figyelmet érdemelnek”. Én ezt jó
néhányszor elolvastam otthon is és itt is, de egyszerűen nem értem, hogy most kinek
a figyelméről van szó. Hogy lehet egy dolgot így megfogalmazni? Ez teljesen
érthetetlen. Miről van itt szó? A megyékről, a megyei önkormányzatokról, vagy az
emberekről? Kinek a kiemelt figyelméről van szó? Köszönöm szépen.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Értem. Én azt gondolom, ez azt jelenti, hogy az ország, a társadalom kiemelt
figyelmét érdemli meg ez a dolog, tehát legfeljebb erről lehet csak szó.
Belemehetünk számos tartalmi kérdésbe, szerintem nem páratlan ez a mondat,
számos dokumentumban találunk hasonló dolgokat. Semmi példátlan és semmi
érthetetlen nincs ebben, de természetesen, ha további felvetések lesznek, akkor még
beszélünk róla.
Mivel nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem,
hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr.
Kovács Szilvia képviselő asszonynak.
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja:
dr. Sümegi Zoltán képviselőtársam igen kimerítően és szokásától eltérően nagyon
szabatosan, érthetően, világosan megfogalmazta az e dokumentummal kapcsolatos
problémáit, és az a csodálatos dolog fordult elő, hogy soha nem értettem még vele
egyet semmiben, kivéve ezt az ügyet. Mert ez egyszerűen kriminális, méltatlan,
egyszerűen elfogadhatatlan. Nem tudom, hogy a Közgyűlés vezetői ezt hogy látják,
én abban bíztam, hogy a Főjegyző asszony intézkedéseket fog tenni arra, hogy itt
valami formai módosítás megtörténjen. Az, hogy a tartalmát mi, ellenzéki képviselők,
hogy minősítjük egy dolog, nyilván számunkra ez egyáltalán nem elfogadható és
stratégiailag se értelmezhető és egyáltalán tartalmilag semmi értelmét nem látjuk. De
az, hogy ez ilyen formában kikerülhet egy Miniszterelnöki Hivatalból, azt gondolom,
hogy minősíti magát a Hivatalt. Anélkül, hogy fölsorolnám és ismételném dr. Sümegi
Zoltán képviselőtársam által a bizottsági ülésen elmondottakat, ez egyszerűen
katasztrofális. Nagyon szeretném, ha a kormánypárti képviselők nem automatikusan
igen gombot nyomnának, mert ez egyszerűen a színvonalát tekintve olyan alacsony,
hogy ezt véleményem szerint semmilyen szinten nem lehet támogatni. Köszönöm.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Én nem voltam ott a bizottsági ülésen, de alapvetően erre a
megállapodásra mégiscsak tartalma szerint tekintek, és azt javaslom
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Képviselőtársaimnak is, hogy tartalma szerint tekintsünk rá, amely azt a célt
szolgálja, hogy ezzel a megállapodással is kifejezzük azt a fajta szerepvállalást,
amely a megyei önkormányzatok hivatása lett a területfejlesztés vonatkozásában.
Azon kívül, hogy némi pátosszal ezt megfogalmazza ez a megállapodás, ezen
túlmenően olyan tartalmi elemeket tartalmaz, amelyből azért mindenki számára, aki
csak ezt olvassa el, nyilvánvalóvá válik, hogy a megyék területfejlesztési szerepe
miben nyilvánul meg. Én javaslom, hogy e szerint álljunk ehhez a kérdéshez, és e
szerint is folytassuk le a vitát. Természetesen nem befolyásolhatom
Képviselőtársaimat, hogy ezt a vitát más szempontok és dimenziók szerint folytassuk
le, de ezt azért fontosnak tartottam elmondani, hogy én azt gondolom, hogy a
tartalma alapján érdemes megvizsgálni.
Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak.
László Ferenc, a Közgyűlés tagja:
A véleményemet szeretném én is elmondani erről a szerződésről. Én ezt teljes
propaganda megállapodásnak tartom, főleg a II. pontban „a Kormány kikéri a megyei
önkormányzatok véleményét”, kivéve, ha szükséges stb. Ez ilyen orwelli mondat.
Orwell Állatfarm-jában hallottam ilyen mondatokat.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Megadom a szót Széles András képviselő úrnak.
Széles András, a Közgyűlés tagja:
Muszáj megjegyeznem, hogy lehet, hogy ez egy általános megfogalmazásokkal teli
megállapodás, de a soha és a ha között nemcsak ezen pont kapcsán, hanem amúgy
is van különbség. Én a 8. és 9. pontok környékén lévő feladatok kapcsán nem
mondanám azt, hogy nincsenek benne konkrétumok. Mert amikor deklaráljuk, hogy
mi a megyék feladata ebben a tervezési folyamatban, és nemcsak az a dolgunk, mint
az eddigi időkben, hogy tűrjük, hogy megfejlesszenek minket, ilyen szép magyaros
kifejezéssel, hanem lesz némi beleszólásunk. A ha kérdés pedig azért kell benne
legyen, mert azért vannak itt olyan stratégiai kérdések, amik mondjuk adott esetben
19 megyei önkormányzat véleményét feltételeznék és nehogy véletlenül bármelyik
megye éppen akár csak idő okán is valamilyen folyamatot akasszon meg. Ezt is
beszéltük, még egyszer mondom, hogy bár az eleje tényleg egy általános
megfogalmazásokkal teli szöveg, én a 8.-9. pont kapcsán már említeném, hogy az
előző vitákban szerepelt, hogy milyen források, meg mi fölött fogunk rendelkezni. Itt
az általam ugyan nem szeretett, de a rövidítések mögött, például a TOP nevezetű
mozaik szó mögött, vannak azok a források, amiket nyilván ez a stratégiai
megállapodás nem tartalmaz, de az Elnök úr által említett kormányrendelet pedig
igen. Tehát ennek a másik irányba való deklarálására kerül most sor.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm Képviselő úr. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő
asszonynak.
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót Elnök úr. Kénytelen vagyok Széles András képviselőtársam által
elmondottakra reagálni. Itt is az a probléma, anélkül, hogy a tartalmába belemennék
és visszautalnék az előző napirendi pontra, hogy miben van döntési joga a megyei
önkormányzatnak és miben nincs, pontosan ez a 9. pont is azt tartalmazza, hogy a
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döntési javaslatok megfogalmazásában, a pályázati kiírások előkészítésében,
projektgenerálási és véleményezési feladatokat látunk el ezek szerint. Igazából
sajnos nem köszön vissza az az Önök által elmondott vágy, hogy mi itt a döntésekbe
valamilyen szinten részt vegyünk. De nem ezzel akartam foglalkozni, mert komolyan
mondom, hogy az egész anyag nem méltó arra, hogy a tartalmával foglalkozzunk.
Az, hogy demagóg, hogy felesleges, hogy propagandisztikus, ez mind egy dolog. De
nagyon kérem Képviselőtársaimat, hogy azért a mindenáron való kormányzati
támogatás a tisztánlátásukat ne vegye el, mert ez egyszerűen kriminális. Nagyon
sajnálom, hogy dr. Sümegi Zoltán képviselőtársam nincs itt. Egyszerűen egyet kell,
hogy értsek vele, ezt jó szívvel, kérem, hogy ne támogassák, mert ez olyan
színvonalú, hogy lejáratjuk magunkat is, Önök még a kormányukat is lejáratják ezzel,
azt kell mondjam. Kérem, hogy ne támogassuk! Vagy csináljunk egy későbbi
időpontban egy megállapodást, nyilván nem többes szám első személyben
gondoltam, de egyszerűen kérem, hogy vegyék figyelembe ezeket a nem
elhanyagolható körülményeket. Köszönöm.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen Képviselő asszony hozzászólását, különösen azt a részt, hogy
hiányolja dr. Sümegi Zoltán képviselő urat. Ezt mindenképpen át fogom neki adni, és
azt gondolom, ez neki jól fog esni.
Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.
Krauss Péter, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm Elnök úr. Gyakorlatilag ez a megállapodás arról szól, hogy mindenről
beszélgethetünk a kormánnyal, és mindenről a kormány, illetve a kormány szervei
döntenek. Ez ilyen értelemben a megye számára megalázó és elfogadhatatlan.
Köszönöm.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.
Takács László, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm szépen Elnök úr. Én se tartalmi kérdésekbe akarnék belemenni, formai
kérdés. Egy ilyen szöveget nem szabad elfogadni. Hölgyeim, uraim ezt nem szabad
elfogadni. Most bocsánat, ilyet olvasok, hogy „a kormány nyilatkozza”. Mit csinál a
kormány? Kinyilatkoztat, vagy mit csinál? „A megyei önkormányzatok vállalják, hogy
a közösség által irányított helyi fejlesztések (a továbbiakban CLLD körében)
támogassák a terület...” Ez suksükölés. Hölgyeim, uraim, ilyet nem lehet leírni. Ezt
így nem szabad elfogadni, bocsánat. Mi volt itt még? „Biztosítsák a megyében
tervezett fejlesztések összehangoltan, és olyan módon kerüljenek megvalósításra,
hogy az Magyarország, a magyar állampolgárok és a megyében élő polgárok érdekét
egyaránt szolgálja.” Mi van? Mit csináljanak? Ki csinálja? Teljesen értelmetlen
mondatok vannak benne, ilyet nem szabad elfogadni. Köszönöm szépen.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Megadom a szót Takács Zoltán képviselő úrnak.
Takács Zoltán, a Közgyűlés tagja:
Elnök úr, dr. Sümegi Zoltán nem fogadott föl prókátornak, de teljesen véletlenül
fölírtam, hogy tartalmilag dr. Sümegi Zoltán igennel szavazott a napirendi pontnál.
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Amit kifogásolt, hogy a kormány nem nyilatkozik, hanem kinyilvánít. A kormány
fogadtat törvény helyett az Országgyűlés elfogadta a törvényt. Ez a három
megjegyzése volt dr. Sümegi Zoltánnak. Ezután pedig megszavazta a napirendi
pontot. Köszönöm szépen.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő
asszonynak.
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja:
Nagyon röviden. Úgy látszik, ma dr. Sümegi Zoltán képviselőtársam hiányától
szenvedünk többen. Én viszont fölírtam, hogy szó szerint mit mondott, mert ez
annyira érdekes volt. A tartalmát illetően, ugye amikor a tartalmi kifogásaimat is
megfogalmaztam, akkor azt mondta, hogy ó hát a tartalom nem érdekes, azt mondta
mi közünk hozzá, hát legyen. Ezt mondta, szó szerint. De egyébként ezen nem
akarnék vitatkozni, csak már a vicc kedvéért, a vicc kategóriájában mondom.
Egyébként pedig feltehetőleg rendelkezésre áll a bizottsági jegyzőkönyv,
Képviselőtársam, hogy tételesen fölsorolta szó szerint, kérem a Főjegyző nőt, hogy
erősítsen már meg ebben. Nem a magam fejéből, együtt ültünk ott, hallottuk. Szóval
szörnyű a színvonala ennek a dolognak. Kész. Köszönöm.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ezen napirendi pont után méltó volna
legalább egy közgyűlési termet dr. Sümegi Zoltánról elnevezni. Azt gondolom, hogy a
méltatásának legfeljebb ez volna megfelelő módja, erről szerintem gondoskodnunk is
kell majd.
Tisztelt Közgyűlés! A dokumentum tartalmi részével kapcsolatban nyilván állást
foglalunk. Az ezzel kapcsolatos stilisztikai problémákat egyébként reméljük, hogy
aláírást megelőzően észlelik, miután ehhez majd segítünk is, hogy észleljék. Az
esetleges nyelvhelyességi problémákat nyilvánvalóan orvosolni fogjuk, és nem így
fogjuk aláírni majd Miniszterelnök úrral. Azon kívül pedig a tartalmi része azt
gondolom, hogy a többség számára elfogadható, ahogy ez a bizottsági ülések
állásfoglalásából is kiderült. Nyilvánvalóan a tartalmáról foglalunk állást, és egyes
nyelvhelyességi kérdések vonatkozásában, mint ahogy az előző pontnál is a
Koncepció vonatkozásában teljesen nyitottak voltunk annak kijavítására, hiszen az
egy teljesen helyes és normális dolog. Ebben az esetben is ez így lesz.
Még egy további felszólalási lehetőséggel szeretne élni, sőt, ügyrendi felszólalási
lehetőséggel, Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszony. Megadom a szót,
tessék.
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm szépen. Ügyrendi javaslatom arra vonatkozna, hogy vegyük le
napirendről, illetőleg ne szavazzunk erről. Teljesen mindegy, hogyan fogalmazok, azt
hiszem, érthető. Ilyet én még életemben nem hallottam, hogy egy határozati
javaslatnak a tartalmát szavazzuk meg, a formáját meg nem szavazzuk meg.
Ugyanis itt a tartalom és a forma mondhatjuk, hogy szoros összefüggésben van,
mivel a gondolatokat szavakkal fejezzük ki. Hadd ne okoskodjak tovább ez ügyben.
Azt gondolom, és nem tudom, hogy miért kell ragaszkodni ehhez, most komolyan
nem értem. Egy lehetetlen, vállalhatatlan szöveghez, amivel lehet, hogy Önök
tartalmilag valamilyen szinten azonosulni tudnak, de ez a szöveg nem alkalmas még
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annak a tartalomnak a kinyilvánítására sem, amit Önök szándékoznak megjeleníteni.
Nekem azt gondolom, egyértelmű az ügyrendi javaslatom, kérem a Közgyűlés
döntését.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Egyértelmű. Én már a 10. másodpercben értettem az ügyrendi javaslatnak az
értelmét. Természetesen állást is foglalunk ebben a kérdésben. Szavazás következik
az imént elhangzott ügyrendi indítványról. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés Frankné dr. Kovács Szilvia
képviselő asszony ügyrendi javaslatát 5 igen szavazattal, 8 nem szavazat
ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.
Következésképpen az eredeti határozati javaslatról fogunk szavazni. Kérem
Képviselőtársaimat, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 5 nem
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2014. (II. 21.)
közgyűlési határozata a kormányzati stratégiai
megállapodás tárgyában:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
kormányzati stratégiai megállapodást a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és
felhatalmazza elnökét annak aláírására.
(A 4/2014. (II. 21.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 12. számú
mellékletét képezi.)

7. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezésének
jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztést egyetlen bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik.
kérdezem a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság Elnökét, milyen döntés
született?
Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A sillabuszomon nincs rajta, de úgy emlékszem
a Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.
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dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés
nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a
napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 5/2014. (II. 21.)
közgyűlési határozata a Baranya Megyei
Területfejlesztési Koncepció tárgyában:
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
Baranya
Megyei
Területfejlesztési
Koncepció
véleményezéséről szóló tájékoztatást tudomásul
veszi.
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
Baranya
Megyei
Területfejlesztési
Koncepció
véleményezését a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

(Az 5/2014. (II. 21.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 13. számú
mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT
Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal
megállapodások módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

kötött

együttműködési

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először
a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a
javaslat elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat
elfogadását.
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dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak.
László Ferenc, a Közgyűlés tagja:
Nyugtasson meg elnök úr, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
nem vette át a hatalmat a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat felett,
mert itt Sárközi János, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
szerepel.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Feltételezem, hogy nem. Úgyhogy azt tudom mondani, amit az 1.-6. napirendi pont
kapcsán, hogy a nyelvhelyességi hibákat és elírásokat természetesen kijavítjuk, és
annak megfelelően fogadjuk el. Elnézést kérek, és Főjegyző asszony üzeni, hogy
megtisztelő számára és az egész Hivatal számára, hogy a Közgyűlés tagjai olvassák
az előterjesztéseket és a mellékelt dokumentumokat. Ez mindenképpen jóleső
érzéssel tölti el őket, mert nem hiába végzik a munkájukat. Úgyhogy köszönöm
szépen.
Mivel nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem,
hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási
szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem,
most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2014. (II. 21.)
közgyűlési határozata a területi nemzetiségi
önkormányzatokkal
kötött
együttműködési
megállapodások módosításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. §-ának és 159. §-ának (3) bekezdése
alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzattal
kötött
együttműködési
megállapodás módosítását a határozat 1.
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. §-ának és 159. §-ának (3) bekezdése
alapján a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal
kötött
együtt-működési
megállapodás módosítását a határozat 2.
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
3. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
felhatalmazza elnökét, hogy a határozat
mellékletei
szerinti
együttműködési
megállapodás
módosításokat
változatlan
tartalommal aláírja.
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Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2014. február 28.
(A 6/2014. (II. 21.) közgyűlési határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv
14. és 15. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A dokumentumot áttekintette dr. Printz János könyvvizsgáló úr. Természetesen,
amennyiben kívánja, megadom számára a szót ennél a napirendi pontnál is. Tessék.
dr. Printz János, könyvvizsgáló:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Igen, ezt is áttekintettük, még akkor is, ha
rendkívül sok adatot nem tartalmaz. Ez egy kötelező teendő. Az az igazság, hogy
szorosabban a költségvetéshez kapcsolódik, de mivel egy ülésen került a Közgyűlés
elé, azt gondolom, hogy az elfogadás itt is helyén való, és úgy gondolom, hogy
szakmailag semmi akadálya nincsen. Köszönöm szépen.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Az előterjesztést egyetlen bizottságunk tárgyalta, az ő
állásfoglalásuk következik. Kérdezem a Pénzügyi és Monitoring Bizottság Elnökét,
milyen döntés született?
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat
elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés
nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi
pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 7/2014. (II. 21.)
közgyűlési
határozata
a
Tolna
Megyei
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet
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követő
három
jóváhagyásáról:

évre

várható

összegének

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az
államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §ában foglalt kötelezettségének eleget téve a
Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek
és adósságot keletkeztető ügyleteinek 2014.
költségvetési évet követő három évre várható
összegét a határozat melléklete szerint hagyja
jóvá.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
megállapítja,
hogy
a
Tolna
Megyei
Önkormányzatnak
adósságot
keletkeztető
ügyletből kötelezettsége nem áll fenn, illetve
adósságot keletkeztető ügyletet a tervezési
időszakra nem hagy jóvá.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
(A 7/2014. (II. 21.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 16. számú
mellékletét képezi.)

10. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az
azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először
a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat
elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat
elfogadását.
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dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés
nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi
pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2014. (II. 21.)
közgyűlési
határozata
a
Tolna
Megyei
Önkormányzat
2013.
évi
összesített
közbeszerzési tervéről:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
33. § (1) bekezdése értelmében a Tolna Megyei
Önkormányzat
2014.
évi
összesített
közbeszerzési tervét a határozat melléklete
szerinti tartalommal fogadja el.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy
gondoskodjon a módosított éves összesített
közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.
Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a
Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr.
Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő:
folyamatos,
illetve
a
2.
pont
vonatkozásában 2014. február 28.
(A 8/2014. (II. 21.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 17. számú
mellékletét képezi.)

11. NAPIRENDI PONT
A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi tevékenységének értékelése,
javaslat a 2014. évi nemzetközi teendőkre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik.
Először a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.
Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Ez az elírások napja. Meg kell követnem
Képviselőtársamat, mert itt a napirend felsorolását összecserélték a kollégák,
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úgyhogy igaza volt, mert az előbb említett stratégiai megállapodást a Bizottság nem
szavazta meg. Én kérek elnézést, a kis kimutatás összekeveredett, de ez már csak
egy ilyen nap. Úgyhogy ezen napirendi pont kapcsán 6 igen szavazattal, egyhangú
határozat született.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat
elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatja a javaslat elfogadását.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak.
László Ferenc, a Közgyűlés tagja:
Szerepel, hogy itt járt nálunk Izrael állam nagykövete. Megtudhatjuk esetleg, hogy mi
volt ezen a megbeszélésen? Mit akart ő nálunk? Talán maradt kis megyénkben
valami, amit még nem vásároltak fel?
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A kérdésre igyekszem válaszolni. Egyrészt azt a megjegyzést tenném először is,
hogy a nagyköveteknek megvan az a helyes jó tulajdonsága, hogy nemcsak
Budapesten a követségen lelhetők fel, hanem időnként abban az országban, ahol
teljesítik a szolgálatukat, amúgy körbejárnak. Ez megtörtént más esetben is. Nem azt
mondom, hogy sok, de azért néhány nagykövet az elmúlt években már járt Tolna
megyében és találkozott is a megye vezetőivel. Szerintem a korábbi időszakokban is
előfordult ilyen, ez nem egy kuriózum. Ilyenkor a nagykövetek, mint ahogy Izrael
állam nagykövete is, ugyanazt tette, amit tenni szoktak, hogy szeretne egy képet
kapni a megye helyzetéről, gazdasági helyzetéről, elgondolásairól, hogy hogyan
szeretnénk előrébb jutni. Ezekről a kérdésekről esett szó. Egy rövid prezentációban
mutattuk be Tolna megye adottságait, jelenlegi helyzetét és természetesen arról is
szót ejtettünk, miután már akkor is benne jártunk a fejlesztési elképzelések
kidolgozásában, hogy milyen fejlesztési elképzeléseink vannak. Ez a dolgok ilyenkor
természetes és normális rendje. Ez zajlott, ennél több korábban sem, és most sem.
Mivel nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem,
hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási
szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem,
most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
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A Tolna Megyei Közgyűlés 9/2014. (II. 21.)
közgyűlési
határozata
a
Tolna
Megyei
Önkormányzat
2013.
évi
nemzetközi
tevékenységének értékeléséről és a 2014. évi
nemzetközi teendőkről:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna
Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi
tevékenységének értékelését, valamint a 2014. évi
külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta, és
azokat elfogadja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a
2014. évi feladatok vonatkozásában).
Határidő: folyamatos.

12. NAPIRENDI PONT
Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Itt megjegyzem, hogy az eredeti előterjesztéshez képest Képviselőtársaim találnak
egy előterjesztés kiegészítést az asztalukon. A Tolna Megyei Matematikai
Tehetséggondozó Alapítvány kérelme érkezett be még a Közgyűlést megelőzően, és
nem láttam akadályát annak, hogy még elkészítsük ehhez az előterjesztés
kiegészítését és a Közgyűlés elé hozzuk. Ott is szerepel egy 50 000 forintos
támogatási javaslat. Úgyhogy ezzel kiegészítve értendő természetesen ez a
napirendi pont.
Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először
a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság módosító javaslatot fogadott el
egyhangúlag, miszerint 100 000 forint támogatásban részesíti a két alapítványt.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Időrendben a Bizottságunk előbb terjesztette be
ezt a javaslatot, úgyhogy az a javaslatunk igazából, hogy a Bonyhádi Matematikai
Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány is 100 000 forint támogatást kapjon.
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dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés
nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat
szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.
Tóth Endre, a Közgyűlés tagja:
Tisztelt Közgyűlés, egy önálló javaslatom lenne ezzel a témával kapcsolatban.
Miután én is konkrétan értesültem arról, hogy a Tehetségkutató Alapítvány a
rendezvényére 144 tanuló megmérettetésére biztosít lehetőséget és velük utaznak a
pedagógusok is, ezért ez egy igen komoly összeget jelent az Alapítvány részére,
ellátni egy ekkora létszámú csapatot. Ezért javasolnám a Közgyűlésnek, hogy 100%kal emeljük meg a javaslatot, tehát ebből az 50 000 forintból is 100 000 forint
támogatás legyen. Köszönöm szépen.
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Nem nevezte meg Képviselő úr, de itt a bátaszéki
Tehetséggondozó Alapítványról van szó, ugye? Így van, tehát akkor ez a módosító
javaslat.
Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját.
Határozathozatal következik. Természetesen először a módosító javaslatokról fogunk
szavazni. Első körben Tóth Endre képviselő úr módosító javaslatáról szavazunk, azt
követően a bizottság módosító javaslatáról, és azt követően szavazunk majd
egységesen az előterjesztés mögött álló határozati javaslatról. Tehát, Tóth Endre
képviselő úrnak azon javaslatáról szavazunk, miszerint a bátaszéki Alapítvány is
100 000 forintot kapjon. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés Tóth Endre képviselő úr
módosító javaslatát 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően a bizottságok által megszavazott módosító indítványokról szavazunk,
miszerint a bonyhádi székhelyű Tehetséggondozó Alapítvány se 50 000, hanem
100 000 forintot kapjon. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés a bizottságok módosító
indítványait 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Végül az a javaslat, amiről most már egységes szerkezetben szavazunk, az 3
alapítvány egységesen 100-100-100 ezer forintos támogatása. Erről szavazunk.
Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 10/2014. (II. 21.)
közgyűlési
határozata
alapítványi
támogatásokról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100
ezer Ft összegű támogatásban részesíti a
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Bonyhádi
Matematikai
Közhasznú Alapítványt.

Tehetségfejlesztő

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100
ezer Ft összegű támogatásban részesíti a
Sárközi Fazekas Hagyományok Ápolása és
Meghonosítása Bátán Alapítványt.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100
ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Tolna
Megyei
Matematikai
Tehetséggondozó
Alapítványt.
4. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatásokat az
általános tartalék terhére biztosítja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Képviselőtársaim! Köszönöm szépen mindenkinek a mai
munkáját. Mindenkinek biztonságos hazautazást, jó pihenést a hétvégén! A mai
Közgyűlést bezárom. Terveink szerint legközelebb április végén találkozunk a
következő Közgyűlésen. Minden jót! Viszontlátásra!

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. Cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna
Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2013. évi
1. költségvetési bevételi előirányzatát
361 749 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
416 776 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét
55 027 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg összegét
45 193 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét
9 834 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
55 027 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
45 193 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
9 834 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadásait
0 Ft-ban
a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli
2013. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a
1. működési költségvetés bevételi előirányzatát
350 423 E Ft-ban
2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
előirányzatként
a) működési célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
349 435 E Ft-ban
b) közhatalmi bevétel előirányzatát
0 Ft-ban
c) intézményi működési bevétel előirányzatát
988 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszköz
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előirányzatát
3. működési költségvetés kiadási előirányzatát
4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f ) az általános tartalék előirányzatát
g) a működési célú céltartalék előirányzatát
5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
6. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát
7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
b) felújítások előirányzatát
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát
állapítja meg.”

0 Ft-ban
395 616 E Ft-ban

126 644 E Ft-ban
33 911 E Ft-ban
97 143 E Ft-ban
0 Ft-ban
40 574 E Ft-ban
36 739 E Ft-ban
60 605 E Ft-ban
11 326 E Ft-ban

8 308 E Ft-ban
500 E Ft-ban
2 518 E Ft-ban
21 160 E Ft-ban

11 169 E Ft-ban
1 518 E Ft-ban
6 505 E Ft-ban
1 968 E Ft-ban

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát
342 125 E Ft-ban
251 518 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét
-90 607 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg(többlet) összegét -96 636 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg(hiány) összegét
6 029 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
28 772 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
22 743 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
6 029 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait
119 379 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait
119 379 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait
119 379 E Ft-ban
0 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
bb) ebből: az intézményfinanszírozás kiadásait
0 Ft-ban

3
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
előirányzatként
a) működési célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
b) közhatalmi bevétel előirányzatát
c) intézményi működési bevétel előirányzatát
d) működési célú átvett pénzeszköz
előirányzatát
9. működési költségvetés kiadási előirányzatát
10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f) az általános tartalék előirányzatát
g) a működési célú céltartalék előirányzatát
11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
12. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatás államháztartáson
belülről előirányzatát
b) a felhalmozási bevétel előirányzatát
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát
13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
b) felújítások előirányzatát
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát
állapítja meg.”

333 499 E Ft-ban

333 262 E Ft-ban
0 Ft-ban
237 E Ft-ban
0 Ft-ban
236 863 E Ft-ban

39 936 E Ft-ban
11 998 E Ft-ban
59 461 E Ft-ban
0 Ft-ban
28 124 E Ft-ban
36 739 E Ft-ban
60 605 E Ft-ban
8 626 E Ft-ban

8 308 E Ft-ban
0 Ft-ban
318 E Ft-ban
14 655 E Ft-ban

11 169 E Ft-ban
1 518 E Ft-ban
0 Ft-ban
1 968 E Ft-ban

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli
költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét
361 575 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
174 E Ft-ban
állapítja meg
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli
költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását
2. önként vállalt feladatának kiadását
3. állami (államigazgatási feladatának kiadását
állapítja meg.”

401 515 E Ft-ban
15 087 E Ft-ban
174 E Ft-ban
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4. § A Rendelet 8. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó
költségvetésének 2013. évi költségvetési bevételén belül a (az)
342 125 E Ft-ban
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét
2. önként vállalt feladatának bevételét
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó
költségvetésének 2013. évi költségvetési kiadásán belül a (az)
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását
236 431 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását
15 087 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását
0 Ft-ban
állapítja meg.”
5. § A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2013. évi
1. általános tartalék előirányzatát
36 739 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat általános tartalékát
32 584 E Ft-ban
önként vállalt feladata általános tartalékát
4 155 E Ft-ban
60 605 E Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát
60 605 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat működési céltartalékát
önként vállalt feladat működési céltartalékát
0 Ft-ban
3. felhalmozási céltartalék előirányzatát
1 968 E Ft-ban
Ebből: kötelező feladat felhalmozási céltartalékát
968 E Ft-ban
önként vállalt feladat felhalmozási céltartalékát
1 000 E Ft-ban
állapítja meg.”
6. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete
lép.

1. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 1. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont, nettósított költségvetése
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.
1.
1.

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése
Működési költségvetés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok
általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása

Eredei
előirányzat

Módosított
előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

208 300
208 300

349 435
208 300

208 300
208 300

208 300
208 300

Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési
támogatás
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.
Egyéb központi támogatás
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

0
0
0
0

17 260
25
17 235
123 875

2.

Közhatalmi bevétel

0

0

3.

Intézményi működési bevétel

297

988

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

1.1

1.1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3

0

0

208 597

350 423

0
0
0
2 200
0
2 200
2 200

500
500
0
8 308
0
8 308
2 518

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:
Költségvetési bevételek összesen
Kiadások
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú támogatás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás

4 400
212 997

11 326
361 749

120 327
31 254
47 258
0
1 600
100
1 500

126 644
33 911
97 143
0
40 574
30 474
10 100

Általános tartalék
Működési célú céltartalék
Működési költségvetés kiadásai össesen:

2 358
5 800
208 597

36 739
60 605
395 616

Működési költségvetés bevételei összesen:
2.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1
2.2
3.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.

Felhalmozási költségvetés
Felhalmozási bevétel
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.
Felhalmozási célú átvett pénzeköz

1. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 1. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetése
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.
2.
1.
2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5,2
5.2.1
6.
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Kölcsönök
Felhalmozási célú céltartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési egyenleg (hiány)
Ebből: működési célú egyenleg( hiány)
felhalmozási célú egyenleg (hiány)
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.
Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételek
Ebből: működési célú finanszírozási bevétel
Ebből: Irányítószervi támogatás
felhalmozási célú finanszírozási bevétel
Ebből: Irányítószervi támogatás
Finanszírozási kiadások
Ebből: működési célú finanszírozási kiadás
Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás
felhalmozási célú finanszírozási kiadás
Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás
0

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

2 200
0
2 200
2 200
0
0
0
0
4 400
212 997
212 997
0
0
0

11 169
1 518
6 505
6 505
0
0
0
1 968
21 160
416 776
361 749
55 027
45 193
9 834

0
0
0

55 027
45 193
9 834

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 2. melléklete
A Tolna Megyei Önkományzat 2013. évi bevételei és kiadásai
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.
1.
1.
1.1

1.1.1

1.2
1.2.1
1.2.2

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
2.
3.
3.1
4.

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése
Működési költségvetés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok
általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása
Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési
támogatás
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.
1.2.1.1 2012. évi áthúzódó bérkompenzáció
Egyéb központi támogatás
1.2.2.1 2013. évi bérkompeenzáció
1.2.2.2 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

208 300
208 300

333 262
208 300

208 300
208 300

208 300
208 300

0
0

17 260
25
25
17 235
235
17 000

0

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
Önkormányzati költségvetési szervtől
Fejezeti kez.ei. ÁROP-1.2.11/A-2013 EU projekt
Fejezeti kez.előir. NFM FIF/104/2013_NFM_SZERZ TSZ.
Közhatalmi bevétel

0

Intézményi működési bevétel
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke

0

237
237

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

208 300

333 499

0

0

2 200

8 308

2 200

8 308

2 200

0

6 505
738
1 065
318

2 200
210 500

318
8 626
342 125

39 341
10 912
13 146

39 936
11 998
59 461

1 600
100
100

28 124
18 024
25
900
1 000
100
15 999

0

107 702
12 450
89 262
5 990
0

4.1
Működési költségvetés bevételei összesen:
2.

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

Felhalmozási költségvetés
Felhalmozási bevétel
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési t.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.
Központi költségvetési szervtől
Önkormányzati költségvetési szervtől
Fejezeti kez.ei. ÁROP-1.2.11/A-2013 EU projekt
Fejezeti kez.előir. NFM FIF/104/2013_NFM_SZERZ TSZ.
Felhalmozási célú átvett pénzeköz
Vállalkozásoktól
Átvett pénzeszk. lakosságtól (jelzálog)
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:
Költségvetési bevételek összesen
Kiadások
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú támogatás államháztartáson belülre
Tolna Város Önkormányzata belső ellenőrzés
Helyi önkormányzatok támogatása
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
Központi kv.-i szervnek Nemzeti Országos Levéltár
TM Önk.Hivatal európai uniós támogatás megelől. TMÖ-től

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

Működési célú pénzeszközátadás
Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.
Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.
Sportfeladatok támogatása( TMSportsz.Szöv.)
Civil szervezetek támogatása
Vakok és Gyengénlátók T.Egy.tám.
Civil szervezetek elnöki elism.díja

1 500
500
1 000

10 100
500
1 000
4 000
3 900
500
200

Általános tartalék
Általános tartalék kötelező feladatokra
Általános tartalék önkéntvállalt feladatokra
Működési célú céltartalék
Területfejlesztési feladatok
Elnöki hatáskörű forrás felhasználás fedezete
ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat megvalósítása
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

2 358

36 739
32 584
4 155
60 605
333
2 800
40 472
17 000

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3.
3.1.1
3.1.2

1.
1.
2.
3.
4.
5
5.1

5.2

6.
6.1.1
6.1.2
7.
7.1.
7.2
7.3
7.4

Működési költségvetés kiadásai össesen:

5 800
3 000
2 800

73 157

236 863

2. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 2. melléklete
A Tolna Megyei Önkományzat 2013. évi bevételei és kiadásai
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.
2.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
Számítástechn.eszk. beszerzése
Területfejlesztési koncepció munkarésze(imm.jószág)
Weblap fejlesztése (immat.jószág)
Személygépkocsi csere
ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat immateriális javak beszerzése
ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat informatikai eszközök beszerzése
NFM támogatást terhelő eszközbesz. FIF/104/2013 terhé
Felújítások
Irodaház lift felújítása
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2

Módosított
előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

2 200
2 200

0
0

Kölcsönök
Felhalmozás célú céltartalék
Felhalm.céltartalék köt.feadatra
Felhalmozási céltartalék önként váll.feladatra
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési egyenleg (többlet)
Ebből: működési célú egyenleg( többlet)
felhalmozási célú egyenleg (hiány)
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.
Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételek
Ebből: működési célú finanszírozási bevétel

3.

Eredeti
előirányzat

11 169
2 200
3 175
966
3 025
319
419
1 065
1 518
1 518
0

1 968
968
1 000
2 200
75 357
210 500
-135 143
-135 143
0

14 655
251 518
342 125
-90 607
-96 636
6 029

0
0
0

28 772
22 743
6 029

0

0

135 143
135 143
135 143
0

119 379
119 379
119 379
0

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

6.
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1

Finanszírozási kiadások
Ebből: működési célú finanszírozási kiadás
Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás
felhalmozási célú finanszírozási kiadás
Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

3. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 3. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.
1.

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
2.
3.
3.1

4.

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése
Működési költségvetés

Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről
KIM Irányító hat. időközi választás támogatása
TMÖ támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt támogatása
Közhatalmi bevétel
Intézményi működési bevétel
Intézményi működési bevétel

Működési célú átvett pénzeszköz

Működési költségvetés bevételei összesen:
2.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1
3.
3.1
3,2

1.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2

Felhalmozási költségvetés
Felhalmozási bevétel
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeköz
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:
Költségvetési bevételek összesen
Kiadások
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú támogatás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás

Működési költségvetés kiadásai össesen:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

0
0

0

16 173
16 173
174
15 999
0

297
297

751
751

0

0

297

16 924

0

500
500

0

0

2 200

2 200

2 200
2 200
2 497

2 200
2 700
19 624

80 986
20 342
34 112

86 708
21 913
37 682

0

12 450
12 450

135 440

158 753

3. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk.rendelet 3. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.
2.
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5,2
5.2.1
6.
6.1
6.2

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Kölcsönök
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési egyenleg (hiány)
Ebből: működési célú egyenleg( hiány)
felhalmozási célú egyenleg (hiány)
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.
Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.
A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételek
Ebből: működési célú finanszírozási bevétel
Ebből: Irányítószervi támogatás
felhalmozási célú finanszírozási bevétel
Ebből: Irányítószervi támogatás
Finanszírozási kiadások
Ebből: működési célú finanszírozási kiadás
felhalmozási célú finanszírozási kiadás

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

2 200
2 200

6 505
6 505

2 200
137 640
2 497
135 143
135 143
0

6 505
165 258
19 624
145 634
141 829
3 805

0
0
0

26 255
22 450
3 805

135 143
135 143
135 143
0

119 379
119 379
119 379
0

0

0

4. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 4. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Sorszám

1.

1.1

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

3.1

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Működési költségvetési bevételek
feladatonként
Egyéb
Közhatal- Intézm.
Műk.célú
működési mi
műköési átvett
célú tám. bevétel
bevétel
pénzeszk.
ÁHT-n
ÁHT-n kív
belülr.

Helyi önk. Egyéb
ált.műk. állami
ágaz.fel. támog.
kapcs.
támogatás
Kötelező feladat összesen

Felhalmozási költségvetési bevételek
feladatonként
Működési
Felhalmo- Felh.tám. Felhalm. Felhalm.
költségvetési zási
ÁHT-n
célú átvett költségvetési
bevételek
bevétel
belülől
pénzeszk. bevétel
összesen
ÁHT-n k. összesen

Ezer Ft-ban
Költség- Fin.bev.
vetési
előző
bevétel
évek
összekv.-i
sen
maradv.
igénybev.
Műk.cél

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.
Felh.cél

208 300
208 300
0
208 300
208 300
0
0
0
0

0
17 260
0
0
17 260
0
0
0
0

0
123 701
0
0
123 701
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

297
988
0
297
988
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

208 597
350 249
0
208 597
350 249
0
0
0
0

0
500
0
0
500
0
0
0
0

2 200
8 308
0
2 200
8 308
0
0
0
0

2 200
2 518
0
2 200
2 518
0
0
0
0

4 400
11 326
0
4 400
11 326
0
0
0
0

212 997
361 575
0
212 997
361 575
0
0
0
0

0
31 106
0
0
31 106
0
0
14 087
0

0
8 834
0
0
8 834
0
0
1 000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 687

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

Állami(államigazgatási) feladat összesen0
0
0
Ebből:

0
0
0

0
174
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
174
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
174
0

0
0
0

0
0
0

0
17 260
0

0
123 875
0

0
0
0

297
988
0

0
0
0

208 597
350 423
0

0
500
0

2 200
8 308
0

2 200
2 518
0

4 400
11 326
0

212 997
361 749
0

0
45 193
0

0
9 834
0

Ebből: megyei önkormányzat
működése feladat összesen
Önként vállalt feladat összesen

Önkormányzati jogalkotás

Civil szervezetek támogatása

Helyi önk.támogatása

Nemzetiségi önk.ig.támogatása

Feladatok összesen:

208 300
208 300
0

5. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 5. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként
Sorszám

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Helyi önk. Egyéb
ált.műk. állami
ágaz.fel. támog.
kapcs.
támogatás
Kötelező feladatok
Önkormányzati jogalkotás

208 300
208 300

17 260

Önkormányzatok m.n.s.
nemzetközi kapcsolatai

Működési költségvetési bevételek
feladatonként
Egyéb
Közhatal- Intézm.
Műk.célú
működési mi
műköési átvett
célú tám. bevétel
bevétel
pénzeszk.
ÁHT-n
ÁHT-n kív
belülr.

7 450

237

5 000

Nemzetközi szervezetben való
részvétel
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység
támogatása
Sportfeladatok támogatása

Területfejlesztési feladatok

ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt
89 262
NFM ellenőrz.szerz.áll.
5 990
1. Megyei Önkormányzat
Megyei Önk. összesen:
Kötelező feladatok összesen

208 300
208 300
0
208 300
208 300
0

0
17 260
0
0
17 260
0

0
107 702
0
0
107 702
0

0
0
0
0
0
0

0
237
0
0
237
0

0
0
0
0
0
0

Felhalmozási költségvetési bevételek
feladatonként
Működési
Felhalmo- Felh.tám. Felhalm. Felhalm.
költségvetési zási
ÁHT-n
célú átvett költségvetési
bevételek
bevétel
belülől
pénzeszk. bevétel
összesen
ÁHT-n k. összesen

208 300
233 247
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 262
0
0
5 990
0
208 300
333 499
0
208 300
333 499
0

2 200
2 720

318

3 785

738

1 065
0
0
0
0
0
0

2 200
8 308
0
2 200
8 308
0

0
318
0
0
318
0

2 200
3 038
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 785
0
0
738
0
0
1 065
0
2 200
8 626
0
2 200
8 626
0

Ezer Ft-ban
Költség- Fin.bev.
vetési
előző
bevétel
évek
összekv.-i
sen
maradv.
igénybev.
Műk.cél

210 500
236 285
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 785
0
0
90 000
0
0
7 055
0
210 500
342 125
0
210 500
342 125
0

4 656

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.
Felh.cél

4 673

4 000

356

0
8 656
0
0
8 656
0

0
5 029
0
0
5 029
0

5. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 5. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként
Sorszám

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.
3.1

3.2

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Működési költségvetési bevételek
feladatonként
Egyéb
Közhatal- Intézm.
Műk.célú
működési mi
műköési átvett
célú tám. bevétel
bevétel
pénzeszk.
ÁHT-n
ÁHT-n kív
belülr.

Helyi önk. Egyéb
ált.műk. állami
ágaz.fel. támog.
kapcs.
támogatás
Önként vállalt feladatok
Önkormányzati jogalkotás

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
208 300
333 499
0

Civil szervezetek támogatása

Helyi önk.támogatása

Nemzetiségi önk.ig.támogatása

Központi kv-iszervek tám.

Önként vállalt feladatok összesen

0
0
0

Állami(államigazgatási) feladatok
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Állami feladatok összesen:
0
Mód.ei.
0
Teljesítés
0
Eredeti
Tolna Megyei Önkorm. összesen 208 300
Mód.ei.
208 300
Teljesítés
0

0
0
0

0
0
0
0
17 260
0

0
0
0

0
0
0
0
107 702
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
237
0

Felhalmozási költségvetési bevételek
feladatonként
Működési
Felhalmo- Felh.tám. Felhalm. Felhalm.
költségvetési zási
ÁHT-n
célú átvett költségvetési
bevételek
bevétel
belülől
pénzeszk. bevétel
összesen
ÁHT-n k. összesen

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
2 200
8 308
0

Ezer Ft-ban
Költség- Fin.bev.
vetési
előző
bevétel
évek
összekv.-i
sen
maradv.
igénybev.
Műk.cél

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.
Felh.cél

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
14 087
0

0
1 000
0

0
0
0
0
318
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
8 626
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
210 500
342 125
0

0
0
0
0
22 743
0

0
0
0
0
6 029
0

7 687

1 000

4 400

900

1 000

100

Sorszám

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

6. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 6. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként
Ezer Ft-ban
Költség- Fin.bev.
Működési költségvetési bevételek
Felhalmozási költségvetési bevételek
vetési
előző
feladatonként
feladatonként
Helyi önk. Egyéb
Egyéb
Közhatal- Intézm.
Műk.célú Működési
Felhalmo- Felh.tám. Felhalm. Felhalm.
bevétel
évek
ált.műk. állami
működési mi
műköési átvett
költségvetési zási
ÁHT-n
célú átvett költségvetési összekv.-i
ágaz.fel. támog.
célú tám. bevétel
bevétel
pénzeszk. bevételek
bevétel
belülől
pénzeszk. bevétel
sen
maradv.
kapcs.
ÁHT-n
ÁHT-n kív összesen
ÁHT-n k. összesen
igénybev.
támogatás
belülr.
Műk.cél

Kötelező feladatok
Önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

297
751

ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt
TMÖ támogatás
területfejlesztési feladat

1. Megyei Önkormányzat
működése feladat összesen:
Kötelező feladatok összesen

15 999

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
15 999
0
0
15 999
0

0
0
0
0
0
0

297
751
0
297
751
0

0
0
0
0
0
0

297
751
0
0
15 999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297
16 750
0
297
16 750
0

2 200
2 200

500

0
500
0
0
500
0

0
0
0
0
0
0

2 200
2 200
0
2 200
2 200
0

2 200
2 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
2 700
0
2 200
2 700
0

2 497
3 451
0
0
15 999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 497
19 450
0
2 497
19 450
0

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.
Felh.cél

22 450

3 805

0
22 450
0
0
22 450
0

0
3 805
0
0
3 805
0

Sorszám

2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

6. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II.15.) önk.rendelet 6. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként
Ezer Ft-ban
Működési költségvetési bevételek
Felhalmozási költségvetési bevételek
Költség- Fin.bev.
feladatonként
feladatonként
vetési
előző
Helyi önk. Egyéb
Egyéb
Közhatal- Intézm.
Műk.célú Működési
Felhalmo- Felh.tám. Felhalm. Felhalm.
bevétel
évek
ált.műk. állami
működési mi
műköési átvett
költségvetési zási
ÁHT-n
célú átvett költségvetési összekv.-i
ágaz.fel. támog.
célú tám. bevétel
bevétel
pénzeszk. bevételek
bevétel
belülől
pénzeszk. bevétel
sen
maradv.
kapcs.
ÁHT-n
ÁHT-n kív összesen
ÁHT-n k. összesen
igénybev.
támogatás
belülr.
Műk.cél

Önként vállalt feladatok
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Önként vállalt feladatok összesen
Mód.ei.
Teljesítés
Állami(államigazgatási) feladatok
Eredeti
Időközi választás
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Állami feladatok összesen:
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
TM Önk. Hivatal összesen:
Mód.ei.
Teljesítés

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
174
0
0
0
0
0
174
0
297
16 924
0

174

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
174
0
0
16 173
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
297
751
0

0
0
0

0
0
0
0
500
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.
Felh.cél

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
2 200
2 200
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
2 700
0

0
174
0
0
0
0
0
174
0
2 497
19 624
0

0
0
0
0
22 450
0

0
0
0
0
3 805
0

7. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 7. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám

1.

1.1

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

3.1

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Ezer Ft-ban
Felhalmozási költségvetési kiadások
feladatonként
Működési
Beruhá- FelújíEgyéb
Tartalékok Felhalm.
költségvetési zások
tások
felhalm.
költségv.-i
kiadás
kiadások
kiadás
összesen
összesen

Működési költségvetési kiadások
feladatonként
Személyi Munkaad. Dologi
Ellátott. Egyéb műk.Tartaléjuttatás
terhelő jár.kiadás
pénzb.j. célú kiad. kok
és szoc.hj.

Önkormányzat nettósított költségvetése
Kötelező feladat összesen
120 327
125 920
0
Ebből: megyei önkormányzat
120 327
működése feladat összesen
125 920
0
Önként vállalt feladat összesen
0
586
0
Ebből:
Önkormányzati jogalkotás
586

Költségvetési
kiadások
összesen

31 254
33 588
0
31 254
33 588
0
0
287
0

47 258
94 484
0
47 258
94 484
0
0
2 659
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 600
34 174
0
1 600
34 174
0
0
6 400
0

8 158
93 189
0
8 158
93 189
0
0
4 155
0

208 597
381 355
0
208 597
381 355
0
0
14 087
0

2 200
11 169
0
2 200
11 169
0
0
0
0

0
1 518
0
0
1 518
0
0
0
0

2 200
6 505
0
2 200
6 505
0
0
0
0

0
968
0
0
968
0
0
1 000
0

4 400
20 160
0
4 400
20 160
0
0
1 000
0

212 997
401 515
0
212 997
401 515
0
0
15 087
0

287

2 659

0

0

4 155

7 687

0

0

0

1 000

1 000

8 687

Ebből:
Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

4 400

0

4 400

0

0

0

0

0

4 400

Ebből:
Helyi önk.támogatása

0

0

0

0

900

0

900

0

0

0

0

0

900

Ebből:
Nemzetiségi önk.ig.támogatása

0

0

0

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

Ebből:
Központi kv-i szervek támogatása

0

0

0

0

100

0

100

0

0

0

0

0

100

Állami(államigazgatási) feladat összesen0
138
0
Ebből:
Időközi választás
138

0
36
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
174
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
174
0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

31 254
33 911
0

47 258
97 143
0

0
0
0

1 600
40 574
0

8 158
97 344
0

174
0
208 597
395 616
0

2 200
11 169
0

0
1 518
0

2 200
6 505
0

0
1 968
0

4 400
21 160
0

212 997
416 776
0

Feladatok összesen:

120 327
126 644
0

8. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 8. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként
Sorszám

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Kötelező feladatok
Önkormányzati jogalkotás

Önkormányzatok m.n.s.
nemzetközi kapcsolatai

Működési költségvetési kiadások
feladatonként
Személyi Munkaad. Dologi
Ellátott. Egyéb műk.Tartaléjuttatás
terhelő jár.kiadás
pénzb.j. célú kiad. kok
és szoc.hj.

39 241
38 750

10 816
11 159

10 572
17 222

100
600

96
552

538
4 582

Nemzetközi szervezetben való
részvétel

1 536
1 536

Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

500
500

100
225

Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység
támogatása

8 158
52 717

500
500
1 000
1 000

Sportfeladatok támogatása
4 000
Területfejlesztési feladatok

ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt
32 791

15 999

40 472

NFM ellenőrzés,szerz.kez.
171
1. Megyei Önkormányzat
működése feladat összesen:
Kötelező feladatok összesen

39 341
39 350
0
39 341
39 350
0

10 912
11 711
0
10 912
11 711
0

13 146
56 802
0
13 146
56 802
0

0
0
0
0
0
0

1 600
21 724
0
1 600
21 724
0

8 158
93 189
0
8 158
93 189
0

Ezer Ft-ban
Felhalmozási költségvetési kiadások
Költségfeladatonként
vetési
Működési
Beruhá- FelújíEgyéb
Tartalékok Felhalm.
kiadáköltségvetési zások
tások
felhalm.
költségvetési sok
kiadás
kiadások
kiadás
összeösszesen
összesen
sen

68 887
120 073
0
734
5 734
0
1 536
1 536
0
500
500
0
500
500
0
1 000
1 000
0
0
4 000
0
0
0
0
0
89 262
0
0
171
0
73 157
222 776
0
73 157
222 776
0

2 200
5 581

1 518

968

3 785

738

1 065
2 200
11 169
0
2 200
11 169
0

0
1 518
0
0
1 518
0

0
0
0
0
0
0

0
968
0
0
968
0

2 200
8 067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 785
0
0
738
0
0
1 065
0
2 200
13 655
0
2 200
13 655
0

71 087
128 140
0
734
5 734
0
1 536
1 536
0
500
500
0
500
500
0
1 000
1 000
0
0
4 000
0
0
3 785
0
0
90 000
0
0
1 236
0
75 357
236 431
0
75 357
236 431
0

8. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 8. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként
Sorszám

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.
3.1

3.2

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Működési költségvetési kiadások
feladatonként
Személyi Munkaad. Dologi
Ellátott. Egyéb műk.Tartaléjuttatás
terhelő jár.kiadás
pénzb.j. célú kiad. kok
és szoc.hj.

Önként vállalt feladatok
Önkormányzati jogalkotás
586

287

2 659

0
4 155
0

0
7 687
0
0
4 400
0
0
900
0
0
1 000
0
0
100
0
0
14 087
0

0
0
0
8 158
97 344
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
73 157
236 863
0

4 155

Civil szervezetek támogatása
4 400
Helyi önk.támogatása
900
Nemzetiségi önk.ig.támogatása
1 000
Központi kv-i szervek tám.
100
Önként vállalt feladatok összesen

Állami(államigazgatási) feladatok
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Állami feladatok összesen:
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Tolna Megyei Önkorm. összesen
Mód.ei.
Teljesítés

0
586
0

0
0
0
39 341
39 936
0

0
287
0

0
0
0
10 912
11 998
0

0
2 659
0

0
0
0
13 146
59 461
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
6 400
0

0
0
0
1 600
28 124
0

Ezer Ft-ban
Felhalmozási költségvetési kiadások
Költségfeladatonként
vetési
Működési
Beruhá- FelújíEgyéb
Tartalékok Felhalm.
kiadáköltségvetési zások
tások
felhalm.
költségvetési sok
kiadás
kiadások
kiadás
összeösszesen
összesen
sen

0
1 000
0

0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0

0
8 687
0
0
4 400
0
0
900
0
0
1 000
0
0
100
0
0
15 087
0

0
0
0
0
1 968
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
14 655
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 357
251 518
0

1 000

0
0
0

0
0
0
2 200
11 169
0

0
0
0

0
0
0
0
1 518
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

9. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 9. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként
Sorszám

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Kötelező feladatok
Önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

Ezer Ft-ban
Felhalmozási költségvetési kiadások
Költségfeladatonként
vetési
Működési
Beruhá- FelújíEgyéb
Tartalékok Felhalm.
kiadáköltségvetési zások
tások
felhalm.
költségvetési sok
kiadás
kiadások
kiadás
összeösszesen
összesen
sen

Működési költségvetési kiadások
feladatonként
Személyi Munkaad. Dologi
Ellátott. Egyéb műk.Tartaléjuttatás
terhelő jár.kiadás
pénzb.j. célú kiad. kok
és szoc.hj.

80 986
69 570

20 342
17 288

34 112
37 453

12 598

3 401

4 402

1 188

229

80 986
86 570
0
80 986
86 570
0

20 342
21 877
0
20 342
21 877
0

34 112
37 682
0
34 112
37 682
0

12 450

ÁROP-1.2.11/A-2013 EU projekt

NFM ellenőrzési fel.szerz.kez.

1. Megyei Önkormányzat
működése feladat összesen:
Kötelező feladatok összesen

0
0
0
0
0
0

0
12 450
0
0
12 450
0

0
0
0
0
0
0

135 440
136 761
0
0
15 999
0
0
5 819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 440
158 579
0
135 440
158 579
0

2 200
6 505

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2 200
6 505
0
2 200
6 505
0

0
0
0
0
0
0

2 200
6 505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
6 505
0
2 200
6 505
0

137 640
143 266
0
0
15 999
0
0
5 819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137 640
165 084
0
137 640
165 084
0

9. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. rendelet 9. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként
Sorszám

2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

Ezer Ft-ban
Felhalmozási költségvetési kiadások
Költségfeladatonként
vetési
Működési
Beruhá- FelújíEgyéb
Tartalékok Felhalm.
kiadáköltségvetési zások
tások
felhalm.
költségvetési sok
kiadás
kiadások
kiadás
összeösszesen
összesen
sen

Működési költségvetési kiadások
feladatonként
Személyi Munkaad. Dologi
Ellátott. Egyéb műk.Tartaléjuttatás
terhelő jár.kiadás
pénzb.j. célú kiad. kok
és szoc.hj.

Önként vállalt feladatok
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Önként vállalt feladatok összesen
0
Mód.ei.
0
Teljesítés
0
Állami(államigazgatási) feladatok
Eredeti
Időközi választás
Mód.ei.
138
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Állami feladatok összesen:
0
Mód.ei.
138
Teljesítés
0
Eredeti
TM Önk. Hivatal összesen:
80 986
Mód.ei.
86 708
Teljesítés
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
174
0
0
0
0
0
174
0
135 440
158 753
0

36

0
36
0
20 342
21 913
0

0
0
0
34 112
37 682
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
12 450
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
2 200
6 505
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
6 505
0

0
174
0
0
0
0
0
174
0
137 640
165 258
0

10. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 12. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Bevételek

2013. évi

10/2013.(XII.20.)

eredeti

önk.r.

előir.

módelőir.

Változás

2013. évi

Kiadások

2013. évi

10/2013.(XII.20.)

módosított

eredeti

önk.r.

módosított

előir.

előir.

módelőir.

előir.

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

1. Működési költségvetés

1.Működési költségvetés

Működési célú támogatás államház. belülről

Személyi juttatások

Helyi önkormányzatok ált. működ. és

Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó

ágazati feladataihoz kapcs. tám.

208 300

208 300

0

208 300 Dologi kiadások

Központi költségvetésből származó
235

Normatív és egyéb központi kv.-i tám

17 025
0

Konszolidásiós támogatás

120 327

126 944

-300

126 644

31 254

33 611

300

33 911

47 258

120 543

-23 400

97 143

17 260
Egyéb működési célú kiadás
Működési célú támogatás államházt. belülre

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.

123 875

0

208 300

332 410

17 025

297

988

0

Közhatalmi bevételek
Intézényi működési bevétel

2013. évi

Ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb költségvetési támogatás

Műk.célú támogatás Áht-n bel.összes

Változás

123 875 Működési célú pénzeszközátadás

100

30 474

0

30 474

1 500

10 100

0

10 100

349 435 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás
Előző évi műk.célú maradvány átadás

Működési célú átvétt pénzeszköz
Előző évi működési célú maradv. átvétele

0

988 Egyéb működési célú kiadás összesen

1 600

40 574

0

40 574

Általános tartalék

2 358

38 714

-1 975

36 739

Működési célú céltartalék

5 800

18 205

42 400

60 605

208 597

378 591

17 025

395 616

2 200

11 169

0

11 169

1 518

0

1 518

0

6 505

Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.

1.Működési költségvetés összesen

208 597

333 398

17 025

2.Felhalmozási költségvetés

2. Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások
2 200

Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

350 423 1.Működési költségvetés összesen:

2 200

8 308

0

500

0

2 518

Előző évi felh.c.maradvány átvétel

0
0

8 308 Felújítások
500 Egyéb felhalmozási kiadások
2 518 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre

2 200

6 505

Felhalmozési célú pénzeszközátadás

0

Felhalmozási célú előző évi maradvány átad.

0

Pénzügyi befektetések
Egyéb felhalmozási kiadások összesen

2 200

Felhalmozási céltartalék
2.Felhalmozási költségvetés összesen:

4 400

11 326

0

11 326 2.Felhalmozási költségvetés összesen:

4 400

6 505

0

6 505

1 968

0

1 968

21 160

0

21 160

10. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 12. melléklete

2

Ezer Ft-ban
Bevételek

2013. évi

10/2013.(XII.20.)

eredeti

önk.r.

előir.

módelőir.

Költségvetési bevételek összesen

Változás

2013. évi

Kiadások

2013. évi

10/2013.(XII.20.)

módosított

eredeti

önk.r.

módosított

előir.

előir.

módelőir.

előir.

212 997

344 724

17 025

361 749 Költségvetési kiadások összesen:

Költségvetési egyenleg( hiány)

0

55 027

0

55 027

Működési célú egyenleg

0

45 193

0

45 193

Felhalmoási célú egyenleg

0

9 834

0

9 834

45 193

0

45 193

9 834

0

9 834

55 027

0

55 027

212 997

399 751

Változás

2013. évi

17 025

416 776

Költségvetési egyenleg többlet

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.

0

Költségvetési hiány külső
finanszírozására szolgáló

Finanszírozási kiadások

finanszírozási bevételek
Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.

Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad.

Működési célú hitel felvétele és kötv.m.

Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

Likvid hitel felvétel

Likvid hitel visszafizetése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.

Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.

Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú kötvény visszaváltás

Működési célú kötvény visszaváltás

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.

Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

0

55 027

0

212 997

399 751

17 025

0

0

0

Bevételi főösszeg
Hiány finanszírozása egyenlege

0 Hitelek törl. kötvénybev. összesen:
55 027 Finanszírozási kiadások összesen
416 776 Kiadási főösszeg
0

Továbbadási célú bevétel

Továbbadási célú kiadás

Passzív pénzügyi elszámolások

Aktív pénzügyi elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

0

212 997

399 751

17 025

416 776

11. melléklet az 1/2014.(II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 13. melléklete

Előirányzat-felhasználási terv 2013. év
Ezer Ft-ban
Megnevezés/ hónap
I.
Bevételek
Tolna Megyei Önk.
28 772
Nyitó pénzk(Pénzm.)
Megyei önk. műk.tám
10 415
Központosított állami t.
Egyéb állami támogatás
11
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.
Közhatalmi bevétel
Int. működési bevétel
Működési célú átvett p.

II.

III.

Felhalmozási bevétel
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.
Felhalm.célú átvett p.

Hivatal bevételei összesen
Bevételek összesen:

0
10 426

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen
28 772

29 162

14 581

16 664

16 664

16 664

16 664

16 664

16 664

16 664

16 664

20 830

22

21

21

21
12 450

22

21

22

21

22
4 710

46

17 010
90 542

600

1 803

17 310

130 185

237

Felhalmozási bevétel
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.
Felhalm.célú átvett p.

Bevételek összesen:
10 426
TMÖ. Hivatal bevételei
Nyitó pénzk(Pénzm.)
26 255
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.
Közhatalmi bevétel
Int. működési bevétel
Működési célú átvett p.

IV.

29 184

300

400

3 805
318

500

500

14 902

17 085

33 258

17 186

17 185

87

47

400

16 686

17 085

21 633

16 039

297

454

500
500

500
29 684

500

297
15 199

1 000
18 085

600

87
33 345

47
17 233

600
17 785

600

0
16 686

0
17 085

600
22 233

454
17 764

16 039
146 224

208 300
0
17 260
107 702
0
237
0
0
0
8 308
318
0
342 125
0
26 255
16 173
0
751
0
0
500
0
2 200
0
19 624
361 749

11. melléklet az 1/2014.(II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 13. melléklete

Ezer Ft-ban
Megnevezés/ hónap
Kiadások
TMÖ kiadásai
Személyi juttatás
Munkaadót terh. járulék
Dologi kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.
Működési c. pénze.átadás
Általános tartalék
Műk. c. céltartalék

I.

II.

0
0
850

6 440
1 657
800

III.

IV.

Kiadások összesen:
Egyenleg
Egyenleg pénzm.figy.v

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

3 070
829
850

3 570
979
1 300

3 070
1 029
1 576

3 070
929
1 276

3 070
929
1 339

5 365
1 119
4 826

3 070
1 524
4 029

3 370
910
3 077

2 771
1 129
38 588

200

225
750

400
1 500

200
2 000

500

750

200
1 000

200
1 400

200
1 000

16 599
1 000
36 739
60 605

2 403

1 375
1 018

3 025

3 000

966
500

400

Összesen

39 936
11 998
59 461
0
18 024
10 100
36 739
60 605

2 843

19 221

11 348

12 114

28 636

12 848

12 672

11 737

12 137

12 236

12 227

17 239

11 169
1 518
0
0
1 968
0
251 518
0
86 708
21 913
37 682
0
12 450
0
0
0
0
6 505
0
0
0
165 258

3 693
6 733
61 760

28 118
1 566
63 326

16 532
-1 333
61 993

20 863
-2 778
59 215

36 385
-3 040
56 175

23 723
-6 490
49 685

19 913
-2 128
47 557

17 825
-1 139
46 418

25 047
-7 962
38 456

22 459
-226
38 230

23 187
-5 423
32 807

179 031
-32 807
0

416 776
-55 027
0

1 968
850

8 897

5 184

8 749

7 749

10 875

7 241

6 088

12 910

10 223

10 960

161 792

2 843

13 096
3 282
2 843

6 814
1 691
2 843

7 180
2 091
2 843

7 193
1 845
3 343

6 803
1 710
3 343

6 749
1 872
3 343

6 749
1 645
3 343

6 749
1 645
3 343

6 749
1 690
3 797

7 127
1 541
2 959

11 499
2 901
2 839

3 805

992

708

12 450

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.
Felhalm.c.pénze.átad.
Felhalmozási c.céltartalék
TMÖH kiadásai össz.

VI.

3 070
964
950

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.
Felhalm.c.pénze.átad.
Felhalmozási c.céltartalék
TM.Önk. kiadásai összesen
TMÖH kiadásai
Személyi juttatás
Munkaadót terh. járulék
Dologi kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.
Működési c. pénze.átadás

V.

400

600

12. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 16. melléklete

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme
szám
Műk.célú
támogatás
ÁHT-n
belülről
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eredeti előirányzat
2013. évi bérkompenzáció
Pénzm. megbízási díj
Pénzm.étkezési hozzájárulás
Pénzm.Egészéügyi hozzájárulás
Pénzm. Számlavezetési díj
Pénzm. Új Dunatáj áth. számlái
Pénzm kifizetői adó
Pénzm. Weboldal feltöltés
Pénzm.sportfeladatok támogatása
Pénzm.kommunikációs feladatok
Pénzm. Megyenap rendezvény kiad.kieg.
Pénzm. Új Dunatáj tám.maradv.
Pénzm. civil szervezetek támogatása
Pénzm. helyi önk.kv.sz.támogatása
Pénzm. egyéb rendezvények kiadása
Pénzm. TMCNÖ támogatása
Pénzm.általános tartalék köt.fel. fel.
Pénzm. általános tartalék önk.váll..fel.
Pénzm. személygépkocsi csere
Pénzm. céltartalék kötelező feladat
Pénzm. céltartalék önként vállalt feladat
Átcsoportosítás társ.megsz.miatt
DDRFÜ területf. koncepció elk.
Weblap fejlesztése
Céltartalék kötelező feladat
Általános tartalék köt.fel. fel.
Nemzetközi kapcsolatok
Jogalkotási feladat dologi kiad.
Befizetési kötelezettség pm.terh.
Év rendőre díj
Változás összesen:
6/2013. (IV.26.) önk.r. mód.előirányzat
2013. évi bérkompenzáció
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Lakástámogatás jelzálogterh.megtérült
Pénzmaradvány igénybevétel átcsop.
Átcsoportosítás pm.könyvvizsg.fel.
Ált. tartalék csökkentése Könyvvizsg.fel.
Felh. célta. csökkent.
Weblap elkészítése
Változás összesen:
8/2013. (VI. 28.) ö.r.mód. előirányzat

208 300
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 450
5 000
2 000
0
0
12 504
220 804
42
0
0
0
0
0
0
0
0
42
220 846

Felhalmozási költségvetés

Működési költségvetés
Bevételek
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről
Köz.hat.
Int.műk.
Megyei
KözponEgyéb
Egyéb
bevétel
bevétel
önk.
tosított
állami
műk.c.
műk.
kv-i
támogatás támog.
támog.
támog.
ÁHT-n b.
208 300
54

Műk.célú
átvett
pénzeszk.

Előző
évi
maradv.
átvétel

5 450
5 000
2 000

0
208 300

0
208 300

54
54
-54

-54
0

0
0
96

96
96

12 450
12 450

0
12 450

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Műk.kv.-i FelhalmoEbből:
bevételek
zási
Tárgyi
összebevétel eszk. imm.
sen
jav.ért.
208 300
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 450
5 000
2 000
0
0
12 504
220 804
42
0
0
0
0
0
0
0
0
42
220 846

Bevételek
Felhalm.célú támog.
Felhalm.célú
ÁHT-n belülről
átvett pénzeszkö
állami
támog.

Egyéb
Átvett
Kölcsön.
támogatás pénzeszk. visszatér.
2 200

Előző
évi felh.
maradv.
átvétel

3 175
610
20

0
0

0
0

0
0

3 805
6 005

0
0

0
0

0
0

500
318

0
0

0
0

0
0

500
6 505

0
0

318
318

0
0

Ezer Ft-ban
Költség- Finansz. Finansz.
vetési
bevétel
bevétel
Felhal- bevételek
Előző
Előző
mozási
összeévi
évi
költségv.
sen
műk.c.
felh.c.
bev.
pénzm.
pénzm.
összesen
2 200
210 500
0
54
0
0
26
0
0
9
0
0
43
0
0
12
0
0
199
0
0
26
0
0
64
0
0
4 000
0
0
2 500
0
0
700
0
0
343
0
0
4 000
0
0
1 000
0
0
1 000
0
0
500
0
0
343
0
0
9 000
0
0
3 025
0
0
486
0
0
1 000
0
0
3 175
3 175
610
610
20
20
0
5 450
0
5 000
0
2 000
0
0
32
0
0
464
3 805
16 309
24 261
4 511
6 005
226 809
24 261
4 511
0
42
500
500
318
318
0
0
-2 000
2 000
0
0
445
0
0
-445
0
0
-356
0
0
356
0
0
818
860
-2 000
2 000
6 823
227 669
22 261
6 511

12. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 16. melléklete

Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme
szám
Műk.célú
támogatás
ÁHT-n
belülről
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2013. évi bérkompenzáció

22
0
ÁROP pályázat fedezete
0
Változás összesen:
22
9/2013. (IX. 20.) ö.r.mód.előirányzat
220 868
2013. évi bérkompenzáció
117
Szeptemberi átcsop. korrekciója
0
ÁROP 1.2.11/A-2013 pályázat eu tám.
89 262
NFM 2013. évi támogatása (FIF/104)
5 990
Működési bevétel előir.emelése
0
Bevétel átcsoportosítás Lift karbantartás
0
0
Változás összesen:
95 369
10/2013.(XII. 20.) ö.r. módosított előirányzat 316 237
2012. decemberi bérkompenzáció
25
Megyei önkormányzati tartalékból kapott tám. 17 000
0
0
0
0
0
Változás összesen:
17 025
Módosított előirányzat
333 262

Működési költségvetés
Bevételek
Köz.hat.
Int.műk.
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről
Megyei
KözponEgyéb
Egyéb
bevétel
bevétel
önk.
tosított
állami
műk.c.
műk.
kv-i
támogatás támog.
támog.
támog.
ÁHT-n b.
22

0
208 300

0
0

22
118
117

0
12 450

0
0

Felhalmozási költségvetés
Műk.célú
átvett
pénzeszk.

0
0

0
0

Előző
évi
maradv.
átvétel

0
0

89 262
5 990
237

0
208 300

0
0
25

117
235

95 252
107 702

0
0

237
237

0
0

0
0

0
107 702

0
0

0
237

0
0

0
0

17 000

0
208 300

25
25

17 000
17 235

Műk.kv.-i FelhalmoEbből:
bevételek
zási
Tárgyi
összebevétel eszk. imm.
sen
jav.ért.
22
0
0
22
220 868
117
0
89 262
5 990
237
0
0
95 606
316 474
25
17 000
0
0
0
0
0
17 025
333 499

0
0

0
0

Bevételek
Felhalm.célú támog.
Felhalm.célú
ÁHT-n belülről
átvett pénzeszkö
állami
támog.

Egyéb
Átvett
Kölcsön.
támogatás pénzeszk. visszatér.

0
0

0
6 505

Előző
évi felh.
maradv.
átvétel

0
0

0
318

0
0

738
1 065

0
0

0
0

0
0

1 803
8 308

0
0

0
318

0
0

0
0

0
0

0
0

0
8 308

0
0

0
318

0
0

Ezer Ft-ban
Költség- Finansz. Finansz.
vetési
bevétel
bevétel
Felhal- bevételek
Előző
Előző
mozási
összeévi
évi
költségv.
sen
műk.c.
felh.c.
bev.
pénzm.
pénzm.
összesen
0
22
0
0
0
0
3 468
-3 468
0
22
3 468
-3 468
6 823
227 691
25 729
3 043
0
117
0
0
-3 468
3 468
738
90 000
1 065
7 055
0
237
0
0
482
-482
0
0
1 803
97 409
-2 986
2 986
8 626
325 100
22 743
6 029
0
25
0
17 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 025
0
0
8 626
342 125
22 743
6 029

13. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. renedelet 17. melléklete

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA
Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme
szám
Személyi Munkaad. Dologi
juttatások
terh.
kiadások
jár. és sz.
hj.adó
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eredeti előirányzat
39 341
2013. évi bérkompenzáció
Pénzm. megbízási díj
21
Pénzm.étkezési hozzájárulás
9
Pénzm.Egészéügyi hozzájárulás
Pénzm. Számlavezetési díj
Pénzm. Új Dunatáj áth. számlái
Pénzm kifizetői adó
Pénzm. Weboldal feltöltés
Pénzm.sportfeladatok támogatása
Pénzm.kommunikációs feladatok
Pénzm. Megyenap rendezvény kiad.kieg.
Pénzm. Új Dunatáj tám.maradv.
Pénzm. civil szervezetek támogatása
Pénzm. helyi önk.kv.sz.támogatása
Pénzm. egyéb rendezvények kiadása
200
Pénzm. TMCNÖ támogatása
Pénzm.általános tartalék köt.fel. fel.
Pénzm. általános tartalék önk.váll..fel.
Pénzm. személygépkocsi csere
Pénzm. céltartalék kötelező feladat
Pénzm. céltartalék önként vállalt feladat
Átcsoportosítás társ.megsz.miatt
DDRFÜ területf. koncepció elk.
Weblap fejlesztése
Céltartalék kötelező feladat
Általános tartalék köt.fel. fel.
Nemzetközi kapcsolatok
500
Jogalkotási feladat dologi kiad.
Befizetési kötelezettség pm.terh.
Év rendőre díj
365
Változás összesen:
1 095
6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előirányzat
40 436
2013. évi bérkompenzáció
Kötelező feladat felhalm. céltrat.
Lakástám. felhalmozási céltartalék
Év civilszervezeteinek díja
-200
Átcsoport. civil szerv. támogatása
Átcsoportosítás Vakok és Gyeng.Egy.
Területf.hatásvizsgálat készítés
WEBlap készítése üzemeltetése
Lift felújítása
Könyvvizsgálati feladat

10 912

Változás összesen
8/2013. (VI. 28.)ö.r.mód. előirányzat

0
11 698

-200
40 236

13 146

5
43
12
199
26
64
2 500
700
343

183

456

99
786
11 698

617

4 044
2 000
32
10 537
23 683

2 667
152
445
3 264
26 947

Működési költségvetés
Kiadások
Ebből
Ellátott. Egyéb
Általápénzb. műk. célú Működési Műk. célú Előző
nos
juttatásai kiadások célú tám. pénzeszk. évi műk. tartalék
ÁHT-n bel. átadás
c. maradv.
átadás
1 600
100
1 500
2 358
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
4 000
4 000
1 000
1 000
0
500
500
0
343
0
9 000
0
0
0
-75
-75
75
0
0
0
0
5 450
0
0
0
0
0
9 425
1 425
8 000
0
14 868
0
11 025
1 525
9 500
0
17 226
0
0
0
200
200
-500
-500
500
500
0
0
-152
0
-2 000
0
-445
0
0
200
0
200
0
-2 597
0
11 225
1 525
9 700
0
14 629

Működési
célú
céltartalék
5 800

0
5 800

-2 667

-2 667
3 133

Működési Beruháköltségv. zások
kiad.
összesen
73 157
0
26
9
43
12
199
26
64
4 000
2 500
700
343
4 000
1 000
1 000
500
343
9 000
0
0
0
0
0
0
0
5 450
5 000
2 000
32
464
36 711
109 868
0
0
0
0
-500
500
0
0
-2 000
0
0
-2 000
107 868

Felújítások

2 200

3 025

3 175
610

6 810
9 010

0
0

356
2 000

356
9 366

2 000
2 000

Felhalmozási költségvetés
Kiadások
Egyéb
Ebből
felhalm.
Felhalm. Felhalm. Fel.
kiadások célú tám. célú
célú
ÁHT-n
pénzeszk. előző
belülre
átadás
é.mar.át.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Felhalmozási
célú
céltartalék

486
1 000

20

1 506
1 506
500
318

-356

462
1 968

Ezer Ft-ban
Költségv.
kiadás
Felhalösszesen
mozási
költségv.
kiad.
összesen
2 200
75 357
0
0
0
26
0
9
0
43
0
12
0
199
0
26
0
64
0
4 000
0
2 500
0
700
0
343
0
4 000
0
1 000
0
1 000
0
500
0
343
0
9 000
3 025
3 025
486
486
1 000
1 000
0
0
3 175
3 175
610
610
20
20
0
5 450
0
5 000
0
2 000
0
32
0
464
8 316
45 027
10 516 120 384
0
0
500
500
318
318
0
0
0
-500
0
500
0
0
0
0
2 000
0
0
0
0
0
2 818
818
13 334 121 202

Finanszír.
kiadás
Irányító
szerv.
támogat.
műk.célú
135 143
54

54
135 197
42

42
135 239

13. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2015. (II. 15.) önk. renedelet 17. melléklete

Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme
szám
Személyi Munkaad. Dologi
juttatások
terh.
kiadások
jár. és sz.
hj.adó
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2013. évi bérkompenzáció
ÁROP pályázat fedezet átcs.
Változás összesen:
0
9/2013. (IX. 20.)ö.r.mód. előirányzat
40 236
2013. évi bérkompenzáció
Szeptemberi változás korrekciója
ÁROP 1.2.11/A-2013 pályázat elői.
Kv.tám.csökk. eu.tám. miatt
Területf.hatásvizsg. megelől.rend.
NFM támogatás beépítése a kv-be
Kv.tám.csökk. NFM tám miatt
Működési bevételből dologi kiadás korr.
Átcsoportosítás TMCNÖ támogatása
Átcsoportosítás Btegáp.Alapítv.
Változás összesen:
0
10/2013. (XII. 20.) ö.r.módosított előirányzat
40 236
2012. decemberi bérkompenzáció
Megyei önkormányzati tartalékból
kapott tám.
Személyi és jár. előir. csökkentés
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
-300
ÁROP pályázat belső átvezetés

Változás összesen:
Módosított előirányzat

-300
39 936

0
11 698

-2 000
-2 000
24 947
2 000
58 191
-2 667
171

0
11 698

237
-500
482
57 914
82 861

Működési költségvetés
Kiadások
Ellátott. Egyéb
Ebből
Általápénzb. műk. célú Működési Műk. célú Előző
nos
juttatásai kiadások célú tám. pénzeszk. évi műk. tartalék
ÁHT-n bel. átadás
c. maradv.
átadás
0
0
0
-14 629
0
0
0
0
0
-14 629
0
11 225
1 525
9 700
0
0
0
0
14 629
15 999
15 999
0
15 999
0
2 667
0
0
5 819
0
900
500
400
-400
0
0
16 899
16 499
400
0
38 714
0
28 124
18 024
10 100
0
38 714
0

2 000
300
-25 400

300
11 998

-23 400
59 461

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 124

Működési
célú
céltartalék

25 967
25 967
29 100
-25 967
15 072

-10 895
18 205

17 000
25
-2 000
25 400

0
18 024

0
10 100

0
0

-1 975
36 739

42 400
60 605

Működési Beruháköltségv. zások
kiad.
összesen
0
0
9 338
9 338
117 206
0
-9 338
89 262
15 999
0
171
5 819
237
0
482
102 632
219 838
0
17 000
25
0
0
0
0
0
0
0
17 025
236 863

0
9 366

Felújítások

-1 500
-1 500
500
1 500

738

1 065

1 803
11 169

0
11 169

-482
1 018
1 518

0
1 518

Felhalmozási költségvetés
Kiadások
Egyéb
Ebből
felhalm.
Felhalm. Felhalm. Fel.
kiadások célú tám. célú
célú
ÁHT-n
pénzeszk. előző
belülre
átadás
é.mar.át.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

Felhalmozási
célú
céltartalék

-1 968
-1 968
0
1 968

1 968
1 968

0
1 968

Ezer Ft-ban
Költségv.
kiadás
Felhalösszesen
mozási
költségv.
kiad.
összesen
0
0
0
0
-3 468
5 870
-3 468
5 870
9 866 127 072
0
0
3 468
-5 870
738
90 000
0
15 999
0
0
1 065
1 236
0
5 819
0
237
0
0
-482
0
4 789 107 421
14 655 234 493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 655

17 000
25
0
0
0
0
0
0
0
17 025
251 518

Finanszír.
kiadás
Irányító
szerv.
támogat.
műk.célú
22
-5 870
-5 848
129 391
117
5 870
-15 999
5 819
-5 819

-10 012
119 379
25

-25

0
119 379

14. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15.) önk. rendelet 18. melléklete
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA

Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme
szám
Műk.célú
támogatás
ÁHT-n
belülről
1.
2.
3.
4.
5.

Eredeti előirányzat
2013. évi bérkompenzáció
Pénzm. áthúzódó kötelezettségek
Pénzmaradvány szabad rendelk.
Pénzmaradvány elvonás

1.
2.
3.

Változás összesen:
6/2013. (IV.26. önk.r. mód.előir.
2013 évi bérkompenzáció
Gépkocsi ért. bevétel
Időközi választás támogatása

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Változás összesen:
8/2013. (VI. 28.) ö.r.mód. előirányzat
2013. évi bérkompenzáció
Időközi választás támogatása
Intézményi működési bevétel változása
ÁROP pályázat miatti elvonás
Változás összesen:
9/2013.(IX. 20.) ö.r.mód. előirányzat
2013. évi bérkompenzáció
Szeptemberi elvonás korrekciója
Önkormányzat tám.eu tám.megelől.
Kv.tám.csökkentése eu.pr.miatt
NFM támogatás átdása
Kv. tám. csökkentés NFM tám.miatt
Időközi választás támogatása
Változás összesen:
10/2013. (XII.20.) ö.r.módosított előirányzat
2012.decemberi bérkompenzáció
Személyi és jár.kiadás korrekció

Változás összesen:
Módosított előirányzat

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
87
87
0
47
0
0
47
134
0
0
15 999
0
0
0
40
16 039
16 173
0
0
0
0
0
0
0
0
16 173

Egyéb
műk.c.
támog.
ÁHT-n b.

Működési költségvetés
Bevételek
Köz.hat. Int.műk. Műk.célú
Előző
bevétel
bevétel
átvett
évi
pénzeszk. maradv.
átvétel
297

0
0

0
0

0
297

0
0

0
0

87
87
87

0
0

0
297

0
0

0
0

47
454
47
134

0
0

454
751

0
0

0
0

40
16 039
16 173

0
0

0
751

0
0

0
0

0
16 173

0
0

0
751

0
0

0
0

15 999

Műk.kv.-i Felhalmobevételek
zási
összebevétel
sen
297
0
0
0
0
0
0
297
0
0
87
0
87
384
0
47
454
0
501
885
0
0
15 999
0
0
0
40
16 039
16 924
0
0
0
0
0
0
0
0
16 924

0
0
500

500
500

0
500

0
500

0
500

Ezer Ft-ban
Felhalmozási költségvetés
Költség- Finansz. Finansz. Finansz.
Bevételek
vetési
bev.
bev.
bev.
Felhalm.célú
Ebből:
Felh.tám.
Előző
Felhal- bevételek Irányító
Előző
Előző
átvett pénzeszkö
Tárgyi
ÁHT-n
évi felh.
mozási
összeszervi
évi
évi
eszk. imm.
belülr.
maradv. költségv.
sen
műk.
műk.c
felhalm.
jav.ért.
Egyéb
Átvett
Kölcsön.
átvétel
bev.
támogatás pénzm. c.pénzm.
támogatás pénzeszk. visszatér.
összesen
2 200
2 200
2 497 135 143
0
0
54
0
0
1 584
0
0
8 416
0
0
12 450
3 805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
22 450
3 805
0
0
0
2 200
0
2 200
2 497 135 197
22 450
3 805
0
0
42
500
500
500
0
87
0
0
500
0
0
0
0
500
587
42
0
0
500
0
0
2 200
0
2 700
3 084 135 239
22 450
3 805
0
0
22
0
47
0
454
0
0
-5 870
0
0
0
0
0
0
501
-5 848
0
0
500
0
0
2 200
0
2 700
3 585 129 391
22 450
3 805
0
0
117
0
0
5 870
0
15 999
0
0
-15 999
0
0
5 819
0
0
-5 819
0
40
0
0
0
0
0
0
16 039
-10 012
0
0
500
0
0
2 200
0
2 700
19 624 119 379
22 450
3 805
0
0
25
0
0
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
2 200
0
2 700
19 624 119 379
22 450
3 805

15. melléklet az 1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2/2013. (II. 15. önk. rendlet 19. melléklete

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK VÁLTOZÁSA
Sor- Megnevezés/módosítás jogcíme
szám
Személyi Munkaad. Dologi
juttatások
terh.
kiadások
jár. és sz.
hj.adó
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eredeti előirányzat
2013. évi bérkompenzáció
Pénzm. áthúzódó kötelezettségek
Pénzmaradvány szabad rendelk.
Pénzmaradvány elvonás

80 986
45
399
5 000

Változás összesen:
6/2013. (IV.26.) önk.r.mód.előir
2013. évi bérkompenzáció
Gépkocsi értékesítés bev. átadása
Járulék megtak. és befizetés
Időközi választás

5 444
86 430
31

1 494
21 836
11

69
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Változás összesen:
8/2013. (VI. 28.) ö.r.módosított előirányzat
2013. évi bérkompenzáció
Időközi választás
Müködési bevételből dologi kiadás emel.
ÁROP pályázat miatti csökkentés
Változás összesen:
9/2013.(IX. 20.)ö.r.mód. előirányzat
2013. évi bérkompenzáció
Szeptemberi módosítás korrekciója
ÁROP 1.2.11 pályázat tám. megelőleg.
Kiadás csökkentés ÁROP pály. miatt
NFM támogatás átadása
Elvonás NFM támogatás miatt
Időközi választás
Változás összesen:
10/2013. (XII. 20.) ö.r. módosított előirányzat
2012. decemberi bérkompenzáció
Személyi juttatás és járulék korrekció

100
86 530
17
37

29
21 865
5
10

-4 622
-4 568
81 962
92
4 622
12 598
-12 598
4 402
-4 402
32
4 746
86 708
20
-20

-1 248
-1 233
20 632
25
1 248
3 401
-3 401
1 188
-1 188
8
1 281
21 913
5
-5

0
86 708

0
21 913

Változás összesen:
Módosított előirányzat

20 342
9
135
1 350

Működési költségvetés
Kiadások
Ellátott. Egyéb
Ebből
Általápénzb. műk. célú Működési Műk. célú nos
juttatásai kiadások célú tám. pénzeszk. tartalék
ÁHT-n bel. átadás

34 112
1 050
2 066

3 116
37 228

0
0

0
37 228

0
0

454
454
37 682

0
0

229
-229
0
37 682

0
0

0
37 682

0
0

0
0
0
0
12 450
0
12 450
12 450
0
0
0
0
0
0
12 450
0
0
0
0
0
12 450
0
0
0
0
0
0
0
0
12 450
0
0
0
0
0
0
0
0
12 450

Működési
célú
céltartalék

12 450
12 450
12 450

0
0

0
0

0
0

0
12 450

0
0

0
0

0
0

0
12 450

0
0

0
0

0
0

0
12 450

0
0

0
0

0
0

0
12 450

0
0

0
0

0
0

Működési Beruháköltségv. zások
kiad.
összesen
135 440
54
1 584
8 416
12 450
0
22 504
157 944
42
0
0
87
0
129
158 073
22
47
454
-5 870
-5 347
152 726
117
5 870
15 999
-15 999
5 819
-5 819
40
6 027
158 753
25
-25
0
0
0
0
0
0
158 753

Felújítások

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Felhalmozási költségvetés
Kiadások
Egyéb
Ebből
felhalm.
Felhalm. Felhalm.
kiadások célú tám. célú
ÁHT-n
pénzeszk.
belülre
átadás
2 200
2 200
0
0
0
3 805
3 805
0
3 805
3 805
0
6 005
6 005
0
0
500
500
0
0
0
500
500
0
6 505
6 505
0
0
0
0
0
0
0
0
6 505
6 505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 505
6 505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 505
6 505
0

Felhalmozási
célú
céltartalék

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ezer Ft-ban
Költségv.
kiadás
Felhalösszesen
mozási
költségv.
kiad.
összesen
2 200 137 640
0
54
0
1 584
0
8 416
3 805
16 255
0
0
3 805
26 309
6 005 163 949
0
42
500
500
0
0
0
87
0
0
500
629
6 505 164 578
0
22
0
47
0
454
0
-5 870
0
-5 347
6 505 159 231
0
117
0
5 870
0
15 999
0
-15 999
0
5 819
0
-5 819
0
40
0
6 027
6 505 165 258
0
25
0
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 505 165 258

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás
A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítását a központi költségvetésből biztosított támogatások változása és
néhány kisebb korrekció indokolja.
Az önkormányzatok testületei a megelőző évi költségvetési rendeletet tárgyévet
követő év elején is módosíthatják figyelemmel a beszámoló elkészítési határidejére.
Ekkor van mód a központi költségvetésből az év utolsó hónapjában elnyert állami
támogatások rendeletbe foglalására, valamint a saját bevételek és egyéb még
szükséges korrekciók végrehajtására, illetve átvezetésére.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatába beépítettük a Megyei
önkormányzati tartalékból december hónapban elnyert 17000 E Ft összegű
támogatást, valamint a 2012. december havi bérkompenzáció szintén év végén
részünkre jóváhagyott 25 E Ft-os összegét
A Megyei Önkormányzati tartalékból nyújtott támogatást december 18-án írták jóvá
az önkormányzat számláján, felhasználása 2014. évre húzódik át, emiatt
céltartalékot képeztünk az előirányzatból.
A bevételi előirányzatok más jogcímen nem módosulnak.
A kiadásokon belül az önkormányzat költségvetésében az ÁROP-1.2.11/A-2013.
kódszámú pályázat kiadásaira a dologi kiadásokba beépített, nagyobb volumenű
(25.400 E Ft) és kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatot a 2014. évi
kötelezettségvállalásra figyelemmel céltartalékba csoportosítottuk át.
A kötelező feladatokra elkülönített kiadási előirányzaton belül, az önkormányzati
jogalkotási feladat esetében a személyi juttatás előirányzatból 300 E Ft-ot
csoportosítottunk át a munkaadót terhelő járulékokra, ezen belül az egészségügyi
hozzájárulásokra.
Az önként vállalt feladatok előirányzatán belül 2.000 E Ft-ot csoportosítunk át szintén az önkormányzati jogalkotási feladat esetében - dologi kiadásokra az
általános tartalék terhére.
Az átcsoportosítások a felhasználható előirányzatot összességében nem változtatják
meg.
A 2012. december havi bérkompenzáció 25 E Ft-os összege beépül a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal költségvetésébe, de ugyanekkora összeggel az
önkormányzat saját forrásából biztosított előirányzat csökken is, emiatt a
előirányzatai változatlanok maradnak.
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A 25 E Ft elvont előirányzat az általános tartalékot növeli.
A felsorolt néhány tétel a rendelet mellékleteit érinti, ezért indokolt azok módosítása.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont nettósított előirányzatainak
módosított összegét hagyja jóvá a Közgyűlés.
Az összevont költségvetési bevételi előirányzat 344.724 E Ft-ról 361.749 E Ft-ra, a
költségvetési kiadási előirányzat 399.751 E Ft-ról 416.776 E Ft-ra módosul. A
növekedés a bevételi és kiadási előirányzat esetében is 17.025 E Ft.
A költségvetés hiány nem változik.
A működési költségvetés bevételi előirányzata 333.398 E Ft-ról 350.423 E Ft-ra
növekszik, a felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata nem változik 11.326 E
Ft marad.
A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadás 378.591 E Ft-ról
395.616 E Ft-ra emelkedik, a növekmény 17.025 E Ft, míg a felhalmozási
költségvetési kiadás 21.160 E Ft összege változatlan marad.
A működési költségvetésen belül a személyi juttatás kiadási előirányzata 126.944 E
Ft-ról 126.644 E Ft-ra változik, 300 E Ft-tal csökken, a munkaadót terhelő járulék
kiadás pedig 33.611 E Ft-ról 33.911 E Ft-ra módosul, azaz 300 E Ft-tal emelkedik.
A dologi kiadás előirányzata 120.543 E Ft-ról 97.143 E Ft-ra csökken, a 25.400 E Ft
céltartalékba történő átcsoportosítása, illetve az önként vállalt feladatok esetében az
általános tartalék csökkentése mellett a dologi kiadások 2.000 E Ft-os emelése nettó
egyenlegeként. A csökkenés 23.400 E Ft.
A működési célú támogatás államháztartáson belül előirányzat nem változik.
Az általános tartalék 25 E Ft-tal emelkedik, a bérkompenzáció költségvetésbe
építése miatt, illetve 2000 E Ft-tal csökken az önként vállalt feladatok dologi
kiadásainak átcsoportosítása következtében.
A működési célú céltartalék 42.400 E Ft-tal emelkedik, a javasolt előirányzat 60.605
E Ft. A növekedést a 17.000 E Ft összegű megyei önkormányzati tartalék előirányzat
és az ÁROP pályázat dologi előirányzatokból céltartalékba helyezett 25.400 E Ft-os
előirányzata teszi ki.
2. §-hoz
A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének előirányzatait módosítja
a Közgyűlés a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés
módosításával.
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A költségvetési bevételi előirányzat 325.100 E Ft-ról 342.125 E Ft-ra változik. A
költségvetési kiadási előirányzat 234.493 E Ft-ról 251.518 E Ft-ra módosul.
A költségvetési bevételi előirányzat központosított állami támogatásból 25 E Ft-tal
megyei önkormányzati támogatás miatt 17.000 E Ft-tal növekszik.
A változás a működési költségvetést érinti, a felhalmozási költségvetés nem
módosul.
A működési költségvetési bevételi előirányzat, ezen belül a működési célú támogatás
államháztartáson belülről előirányzat 17.025 E Ft-tal emelkedik.
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás előirányzat 300 E Ft-tal csökken, a
munkaadót terhelő járulék, egészségügyi hozzájárulás miatt 300 E Ft-tal emelkedik.
A dologi kiadási előirányzat 82.861 E Ft-ról 59.461 E Ft-ra csökken, 25400 E Ft
céltartalékba helyezése miatt, illetve az általános tartalék terhére a dologi kiadások
javára átcsoportosított 2.000 E Ft módosítás következtében.
Az egyéb működési célú kiadás 28.124 E Ft marad.
Az általános tartalék változását és a működési céltartalék növekedését már
bemutattuk.
Az Önkormányzati Hivatal finanszírozására biztosított kiadási előirányzat a 25 E Ft
bérkompenzáció és az ezzel azonos összegű önkormányzati támogatás visszavonás
következtében nem változik, 119.379 E Ft-ban állapítható meg.
Az Önkormányzati Hivatal előirányzata növekszik és csökken 25 E Ft-tal, emiatt a
jóváhagyandó előirányzat változatlan.

3. §-hoz
A költségvetési előirányzatok változása miatt módosul a kötelező, önként vállalt és
állami feladatok szerint elkülönített előirányzatok összege is.
A rendelet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait hagyja jóvá a
testület.
Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra fordítható költségvetési bevétel
231.142 E Ft-ról 361.575 E Ft-ra növekszik, az önként vállalt feladatokhoz
költségvetési bevétel nem képződik, az állami feladatra rendelkezésre álló forrás 174
E Ft marad.
A költségvetési kiadásokat érinti a növekedés egésze. Az önként vállalt feladatok
előirányzata belső összetételében módosul.
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4. §-hoz
A rendelet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési bevételeinek és
kiadásainak kötelező-, önként vállalt és állami feladat szerinti elkülönítését hagyja
jóvá a testület. Az előirányzatok emelése, és a kiadásokon belüli átcsoportosítás az
önkormányzat költségvetését érinti.
5. §-hoz
A rendelettervezet 5. §-ában a Közgyűlés a tartalékok összegét hagyja jóvá. A
módosítás elfogadása esetén az önkormányzat 36.739 E Ft általános tartalékkal,
60.605 E Ft működési céltartalékkal és 1.968 felhalmozási céltartalékkal rendelkezik.
6. §-hoz
Az előterjesztett rendelettervezet mellékletei a korábban elfogadott költségvetési
rendelet mellékletei helyébe lépnek. Erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz a
rendelet 6. §-a.
7. §-hoz
A hatálybalépést tartalmazza. Az elfogadásra kerülő módosított előirányzatok a 2013.
évi beszámoló módosított előirányzatát jelentik majd.

2. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2014. (II. 21.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében, 109. § (6) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérése után, az Alaptörvény 32. Cikk.
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A 2014. évi költségvetés előirányzatai
1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.
2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2014. évi
1. költségvetési bevételi előirányzatát
280 225 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
347 596 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét
67 371 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg összegét
48 402 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét
18 969 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
67 371 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
48 402 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
18 969 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadásait
0 Ft-ban
a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli
2014. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a
1. működési költségvetés bevételi előirányzatát
276 083 E Ft-ban
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2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
előirányzatként
a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
273 281 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát
0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát
2 802 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
0 Ft-ban
3. működési költségvetés kiadási előirányzatát
324 485 E Ft-ban
4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
141 643 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
40 038 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát
110 644 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
32 160 E Ft-ban
5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
4 142 E Ft-ban
6. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatások államháztar642 E Ft-ban
táson belülről előirányzatát
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát
1000 E Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 500 E Ft-ban
7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
23 111 E Ft-ban
8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
21 841 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát
1 270 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát
0 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát
261 856 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
181 545 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét
-80 311 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
50 099 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
31 130 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
6. finanszírozási kiadásait
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait
aa) ebből: az irányító szervi támogatását

18 969 E Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
130 410 E Ft-ban
130 410 E Ft-ban
130 410 E Ft-ban
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b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
bb) ebből: az irányító szervi támogatását
0 Ft-ban
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát
260 214 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
előirányzatként
a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
260 114 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát
0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát
100 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
0 Ft-ban
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát
160 934 E Ft-ban
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
a) a személyi juttatások előirányzatát
47 811 E Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
14 795 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát
66 168 E Ft-ban
0 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
32 160 E Ft-ban
1 642 E Ft-ban
10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
642 E Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát
1000 E Ft-ban
0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
20 611 E Ft-ban
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát
19 341 E Ft-ban
1 270 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
0 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát
18 369 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát
166 051 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét
147 682 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg
összegét
147 682 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg
összegét
0 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét
17 272 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
17 272 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét
0 Ft-ban
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5. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási bevételeit
130 410 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit
130 410 E Ft-ban
aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát
130 410 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit
0 Ft-ban
bb) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát
0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait
0 Ft-ban
7. működési költségvetés bevételi előirányzatát
15 869 E Ft-ban
8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt
előirányzatként
a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
13 167 E Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát
2 702 E Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát
0 Ft-ban
8. működési költségvetés kiadási előirányzatát
163 551 E Ft-ban
9. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt
előirányzatként
93 832 E Ft-ban
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát
25 243 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát
44 476 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
0 Ft-ban
0 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
10. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
2 500 E Ft-ban
11. felhalmozási költségvetés bevételen belül
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát
0 Ft-ban
0 Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek előirányzatát
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 500 E Ft-ban
12. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát
2 500 E Ft-ban
13. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt
előirányzatként a(az)
2 500 E Ft-ban
a) beruházások előirányzatát
b) felújítások előirányzatát
0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
0 Ft-ban
állapítja meg.
4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2014. évi költségvetését,
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014.
évi költségvetés költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
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6. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak
szerint hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát 20 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben állapítja meg.
7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli
költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételén belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét
280 225 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli
költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását
333 332 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását
8 024 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási feladatának kiadását
6 250 E Ft-ban
állapítja meg.
8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó
költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételén belül a (az)
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét
261 856 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó
költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a (az)
173 521 E Ft-ban
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását
2. önként vállalt feladatának kiadását
8 024 E Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását
0 Ft-ban
állapítja meg.
9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének
2014. évi költségvetési bevételén belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét
18 369 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának bevételét
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét
0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014.
évi költségvetési kiadásán belül a(az)
1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását
159 801 E Ft-ban
2. önként vállalt feladatának kiadását
0 Ft-ban
3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását
6 250 E Ft-ban
állapítja meg.
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10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 4. és
5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6.
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 7. és 8.
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 9.
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
11. § A Közgyűlés 2014. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerit fogadja el.
12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2014. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeit és adóságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében
foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatára 20.000 E Ft.
14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és viszszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében az előző évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, az előző évi költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a
költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.
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(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzati tartalékból 2013. évben elnyert 17.000 E Ft támogatás kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, megtegye a szükséges
intézkedéseket.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal előző évi költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője jogosult.
(5) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal költségvetési
maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon
(6) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító
szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.
15. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, ezen
belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a kiadási előirányzatok között, az előirányzat-csoportok és a kiemelt előirányzatok, valamint a feladatok között – a
jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson
végre.
16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2014. évi
6 407 E Ft-ban
1. általános tartalék előirányzatát
2. céltartalék előirányzatát
0 Ft-ban
állapítja meg
17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
1. 2014. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléletben foglaltak szerint;
2. 2014. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített
előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak
szerint és a
5. 2014. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint
tudomásul veszi.
18. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 29/A. §-ában
foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet
követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban –
a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
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2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
19. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó
bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.
(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a
nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, közhatalmi bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000 E Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.
(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési
szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011.
évi 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.
(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott módosítások átvezetése érdekében.
20.

§ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei jegyző vagy az általa felhatalmazott
személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget
vállalni.

21. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források
átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei
összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi
előírásokkal.
(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételről 5000 E Ft-ot meghaladó forrás
esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.
(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő
államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.
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(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.
(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5000
E Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban vagy a költségvetési
rendelet kertében dönt.
(7) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát –
a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.
(8) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás feltételeit, célját, az elszámolási kötelezettséget szerződésbe vagy megállapodásba
kell foglalni.
(9) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet
sor.
22. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.
(2) A Közgyűlés az Ávr. 7. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 27.
§ (1)-(2) bekezdésében foglalt gazdálkodási feladatok ellátására a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, megállapodás
alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt jelöli ki.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.
23. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló
10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat
figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.
(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.
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(3) A Közgyűlés a köztisztviselők cafetéria rendszerének működtetésére, az
adóterhet is beleértve, évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes
rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium
rovatai terhére a költségvetési évben együttesen 8.000 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.
(5) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 200 E Ft-ban hagyja jóvá.
24. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatását, új munkáltatói támogatás megállapítását 2014. január 1-jétől megszünteti.
(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására elkülönített
számla vezetését engedélyezi
(3) A korábban nyújtott kölcsönök törlesztő részleteiből 2014. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.
25. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások
teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

3. A gazdálkodás rendje
26. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése
és szakmai feladatellátás feltételeinek javítása érdekében a (2) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben
a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.
(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni
1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. inkasszó jogot kell biztosítani, vagy
3. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
4. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan
eszköz beszerezése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet
költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
5. a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a támogatás viszszafizetését, annak volumene miatt, csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával lehet teljesíteni.

11
27. § (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna
Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető
követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:
1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem
vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható)
költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele
tárgyéven belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év )
alatt kerülhetne sor, amikorra, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés
teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható,
a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés
megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján
nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a
döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be,
amely a követelésről való lemondást indokolttá teszi.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.
(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei jegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.
(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi
és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei jegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes
körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről
való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.
(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.
(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján
írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.
(7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság
egyetértésével - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kez-
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deményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak
legyenek.
(8) A behajthatatlan követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a megyei jegyző saját hatáskörében rendelkezik, a
követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.
Készpénzben teljesíthető kiadások
28. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10.könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11.egyéb információhordozó beszerzése;
12.hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13.szakmai anyag beszerzése;
14.karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15.védőital beszerzése;
16.munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17.tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500 E Ft értékig;
18.egyéb anyag és készlet beszerzés;
19.szállítási szolgáltatási kiadás;
20.karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21.kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22.postai szolgáltatás igénybevétele;
23.gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27.belföldi küldetési kiadás;
28.külföldi kiküldetési kiadás;
29.reprezentációs kiadás;
30.ajándéktárgy beszerzése;
31.reklám és propaganda kiadás;
32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33.hatósági díj kiadása;
34.közjegyzői díj kiadása;
35.pályázati díj kiadása;
36.egyéb kisösszegű (nettó 200 E Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;

1. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont, nettósított költségvetése
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése

1.

Működési költségvetés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzatok működési támogatásai

1.
1.1
1.1.1

1.2.1
1.2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Működési bevételek

4.

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési költségvetés bevételei összesen:

2.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
3.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Eredeti
előirányzat
E Ft-ban

273 281
208 300
208 300
208 300
0
64 981
0
2 802
0
276 083

Felhalmozási költségvetés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételek

642
0
642
1 000
1 000

Felhalmozási célú átvett pénzeközök

2 500

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:
Költségvetési bevételek összesen
Kiadások
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetközi kötelezettségek
Működési célú támogatás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás
Általános tartalék
Működési célú céltartalék
Működési költségvetés kiadásai össesen:

4 142
280 225

141 643
40 038
110 644
0
32 160
1 586
14 667
9 500
0
6 407
0
324 485

1. melléklet a 2/2014.(II. 21.) önkormányzati rendelethez
2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetése
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.
2.
1.
2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5,2
5.2.1
6.
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Eredeti
előirányzat
E Ft-ban
21 841
1 270
0
0
0
0
0
0
23 111
347 596
280 225
67 371
48 402
18 969

Kölcsönök
Felhalmozási célú céltartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési egyenleg (hiány)
Ebből: működési célú egyenleg( hiány)
felhalmozási célú egyenleg (hiány)
Finanszírozási bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.
Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételek
Ebből: működési célú finanszírozási bevétel
Ebből: Irányítószervi támogatás
felhalmozási célú finanszírozási bevétel
Ebből: Irányítószervi támogatás
Finanszírozási kiadások
Ebből: működési célú finanszírozási kiadás
Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás
felhalmozási célú finanszírozási kiadás
Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

67 371
48 402
18 969

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. oldal
A Tolna Megyei Önkományzat 2014. évi bevételei és kiadásai
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.
1.
1.
1.1
1.1.1
1.2.1
1.3
1.3.1
2.
3.

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése
Működési költségvetés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzatok működési támogatása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök

3.1
4.

Eredeti
előirányzat
E Ft-ban
260 114
208 300
208 300
208 300
0
51 814
51 814
0
100
100
0

4.1
Működési költségvetés bevételei összesen:
2.
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
2.
2.1.
3.
3.1.1

1.
1.
2.
3.
4.
5
5.1
5.2
5.1.1

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.4

Felhalmozási költségvetés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.
Központi költségvetési szervtől
Önkormányzati költségvetési szervtől
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeközök
Vállalkozásoktól
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:
Költségvetési bevételek összesen
Kiadások
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetközi kötelezettségek
Működési célú támogatás államháztartáson belülre
Helyi önkormányzatok műk. támogatása
Tolna Megyei Önk.Hivatal ÁROP pályázat tám.
Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. műk. támogatása

260 214

642
642
642
1 000
1 000
0
1 642
261 856

47 811
14 795
66 168
32 160
1 586
14 667
1 000
13 167
500

Működési célú pénzeszközátadás
Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.
Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.
Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása
Civil szervezetek támogatása
Alapítványok támogatása

9 500
500
1 000
4 000
3 000
1 000

Általános tartalék
Működési célú céltartalék
Megyei önk. tartalékból elnyert kieg. támogatás
Elnöki hatáskörű forrás felhasználás fedezete

6 407
0

Működési költségvetés kiadásai össesen:

160 934

2. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
2. oldal
A Tolna Megyei Önkományzat 2014. évi bevételei és kiadásai
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.
2.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
Immateriális javak beszerzése
Informatikai eszközök beszerzése
Egyéb eszközök beszerzése
Beruházás általános forgalmi adója
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Eredeti
előirányzat
E Ft-ban
19 341
1 105
4 883
9 241
4 112
1 270
0

Kölcsönök

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési egyenleg (többlet)
Ebből: működési célú egyenleg( többlet)
felhalmozási célú egyenleg (hiány)
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.
Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételek
Ebből: működési célú finanszírozási bevétel

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2

20 611
181 545
261 856
-80 311
-99 280
18 969
50 099
31 130
18 969
0

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

6.
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1

Finanszírozási kiadások
Ebből: működési célú finanszírozási kiadás
Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás
felhalmozási célú finanszírozási kiadás
Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

130 410
130 410
130 410
0

3. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.
1.

1.
1.1
2.
3.
3.1
4.

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése
Működési költségvetés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök

Működési költségvetés bevételei összesen:
2.
1.
1.1
2.
2.1.
3.
3.1
3,2

1.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2

Felhalmozási költségvetés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:
Költségvetési bevételek összesen
Kiadások
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési célú támogatás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás

Működési költségvetés kiadásai össesen:

Eredeti
előirányzat
E Ft-ban

13 167
13 167
0
2 702
2 702
0

15 869

0
0

2 500
2 500
2 500
18 369

93 832
25 243
44 476
0

163 551

3. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai
Előir. Kie- Részcsop. melt letezés
előirányz.
2.
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5,2
5.2.1
6.
6.1
6.2

Bevételek, kiadások
Előirányzat-csoportok
Kiemelt előirányzatok
megnevezése
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Kölcsönök
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési egyenleg (hiány)
Ebből: működési célú egyenleg( hiány)
felhalmozási célú egyenleg (hiány)
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.
Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.
A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló
finanszírozási bevételek
Ebből: működési célú finanszírozási bevétel
Ebből: Irányítószervi támogatás
felhalmozási célú finanszírozási bevétel
Ebből: Irányítószervi támogatás
Finanszírozási kiadások
Ebből: működési célú finanszírozási kiadás
felhalmozási célú finanszírozási kiadás

Eredeti
előirányzat
E Ft-ban
2 500
0

2 500
166 051
18 369
147 682
147 682
0
17 272
17 272
0
130 410
130 410
130 410
0
0

4. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Sorszám

1.

2.

3.

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Kormányzati funkciók

Kötelező feladat összesen

Működési költségvetési bevételek
feladatonként
Helyi önk. Műk.célú Egyéb
Közhatal- Működési Műk.célú
műk.
központ. működési mi
bevételek átvett
ált.tám.
előirány- célú tám. bevétel
pénzeszk.
zat
ÁHT-n
ÁHT-n kív
belülr.

260 114
0
0
Önként vállalt feladat összesen
0
0
0
Állami(államigazgatási) feladat összesen0
0
0
Feladatok összesen:
260 114
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13 167
0
0
0
0
0
0
0
0
13 167
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 802
0
0
0
0
0
0
0
0
2 802
0
0

1.) Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2013. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete, hatályos 2013. május 1-jétől.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Felhalmozási költségvetési bevételek
feladatonként
Működési
Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm.
költségvetési ÁHT-n
bevételek célú átvett költségvetési
bevételek
belülől
pénzeszk. bevétel
összesen
ÁHT-n k. összesen

276 083
0
0
0
0
0
0
0
0
276 083
0
0

642
0
0
0
0
0
0
0
0
642
0
0

1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0

2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
0
0

4 142
0
0
0
0
0
0
0
0
4 142
0
0

Költségvetési
bevétel
összesen

280 225
0
0
0
0
0
0
0
0
280 225
0
0

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.
Műk.cél

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.
Felh.cél

40 378
0
0
8 024
0
0
0
0
0
48 402
0
0

18 969
0
0
0
0
0
0
0
0
18 969
0
0

1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként
Sorszám

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

011130

011140

013320

Kötelező feladatok
Önkormányzatok és önk. hiv.
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Országos és helyi nemzetiségi
önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
Nemzetközi szervezetekben
való részvétel

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041140

Területfejlesztés igazgatása
(ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt)

041140

Területfejlesztés igazgatása
(Megyei önk. tartalék felh.)

081021

Sportszövetségek és szab.test.
működésének támogatása

081043

Iskolai, diáksport- tevékenység
és támogatása

Működési költségvetési bevételek
feladatonként
Helyi önk. Műk.célú Egyéb
Közhatal- Működési Műk.célú
műk.
lözpont. működési mi
bevételek átvett
ált.tám.
előirány- célú tám. bevétel
pénzeszk.
zat
ÁHT-n
ÁHT-n kív
belülr.

208 300

100

51 814

Egyéb feladatok

Kötelező feladatok összesen

260 114
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100
0
0

1.) Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2013. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete, hatályos 2013. május 1-jétől.

0
0
0

5. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási költségvetési bevételek
feladatonként
Működési
Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm.
költségvetési ÁHT-n
bevételek célú átvett költségvetési
bevételek
belülől
pénzeszk. bevétel
összesen
ÁHT-n k. összesen

208 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260 214
0
0

1 000

642

642
0
0

1 000
0
0

0
0
0

1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
642
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 642
0
0

Költségvetési
bevétel
összesen

209 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52 456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261 856
0
0

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.

6 725

4 700

13 161

489

3 220

13 780

23 106
0
0

18 969
0
0

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként
Sorszám

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

3.

082091

082092

084020

084031

Működési költségvetési bevételek
feladatonként
Helyi önk. Műk.célú Egyéb
Közhatal- Működési Műk.célú
műk.
lözpont. működési mi
bevételek átvett
ált.tám.
előirány- célú tám. bevétel
pénzeszk.
zat
ÁHT-n
ÁHT-n kív
belülr.

Önként vállalt feladatok
Közművelődés-közösségi és
társadalmi részvétel fejlesztése

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
260 214
0
0

Civil szervezetek működési
támogatása
Egyéb feladatok

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Felhalmozási költségvetési bevételek
feladatonként
Működési
Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm.
költségvetési ÁHT-n
bevételek célú átvett költségvetési
bevételek
belülől
pénzeszk. bevétel
összesen
ÁHT-n k. összesen

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Közművelődés-hagyományos
közösségi kulturális értékek
gondozása
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

Önként vállalt feladatok összesen

5. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

0
0
0

0
0
0

Költségvetési
bevétel
összesen

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 642
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
261 856
0
0

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.

2 524

500

4 000

1 000

8 024
0
0

0
0
0

0
0
0
31 130
0
0

0
0
0
18 969
0
0

Állami(államigazgatási) feladatok
3.1

3.2

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Állami feladatok összesen:

0
0
0
Tolna Megyei Önkorm. összesen 260 114
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
100
0
0

1.) Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2013. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete, hatályos 2013. május 1-jétől.

0
0
0
642
0
0

0
0
0
1 000
0
0

1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként
Sorszám

Feladat megnevezése
Előirányzat/
Teljesítés

1.
1.1

1.2

Eredeti
011130
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
041140
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

2.
2.1

2.2

Eredeti
016010
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

3.
3.1

3.2

Eredeti
016010
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Működési költségvetési bevételek
feladatonként
Helyi önk. Műk.célú Egyéb
Közhatal- Működési Műk.célú
műk.
lözpont. működési mi
bevételek átvett
ált.tám.
előirány- célú tám. bevétel
pénzeszk.
zat
ÁHT-n
ÁHT-n kív
belülr.

Kötelező feladatok
Önkormányzatok és önk. hiv.
jogalk. és általános igazgatási
tevékenysége
Területfejlesztés igazgatása
(ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt)
Kötelező feladatok összesen

2 702

0
0
0

0
0
0

13 167
0
0

0
0
0

2 702
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 869
0
0

Önként vállalt feladatok
Országgyűlése, önkormányzati
és európa parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.

Önként vállalt feladatok összesen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Állami(államigazgatási) feladatok
Országgyűlése, önkormányzati
és európa parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.

Állami feladatok összesen:

TM Önk. Hivatal összesen:

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
13 167
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
2 702
0
0

1.) Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2013. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete, hatályos 2013. május 1-jétől.

Felhalmozási költségvetési bevételek
feladatonként
Működési
Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm.
költségvetési ÁHT-n
bevételek célú átvett költségvetési
bevételek
belülől
pénzeszk. bevétel
összesen
ÁHT-n k. összesen

2 702
0
0
13 167
0
0
15 869
0
0

13 167

6. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2 500

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

Költségvetési
bevétel
összesen

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.

2 500
0
0

2 500
0
0
0
0
0
2 500
0
0

5 202
0
0
13 167
0
0
18 369
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2 500
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
0
0

Fin.bev.
előző
évek
kv.-i
maradv.
igénybev.

17 272

17 272
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 369
0
0

0
0
0
17 272
0
0

0
0
0
0
0
0

1. oldal

7. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként 1.)

Sorszám

1.

2.

3.

Előirányzat/
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Kormány- Feladat megnevezése
zati
funkció
számjele

Működési költségvetési kiadások
feladatonként
Személyi Munkaad. Dologi
Ellátott. Egyéb műk.Ebből:
juttatások terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartaléés szoc.hj.
kok

Önkormányzat nettósított költségvetése
Kötelező feladat összesen
137 343
0
0
Önként vállalt feladat összesen
0
0
0
Állami(államigazgatási) feladat összesen
4 300
0
0
Feladatok összesen:
141 643
0
0

38 804
0
0
0
0
0
1 234
0
0
40 038
0
0

108 404
0
0
1 524
0
0
716
0
0
110 644
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25 660
0
0
6 500
0
0
0
0
0
32 160
0
0

5 407
0
0
1 000
0
0
0
0
0
6 407
0
0

1.) Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2013. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete, hatályos 2013. május 1-jétől.

Felhalmozási költségvetési kiadások
feladatonként
Működési
Beruhá- FelújíEgyéb
Felhalm.
költségvetési zások
tások
felhalm. költségv.-i
kiadás
kiadások kiadás
összesen
összesen
310 211
0
0
8 024
0
0
6 250
0
0
324 485
0
0

21 841
0
0
0
0
0
0
0
0
21 841
0
0

1 270
0
0
0
0
0
0
0
0
1 270
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23 111
0
0
0
0
0
0
0
0
23 111
0
0

Költségvetési
kiadások
összesen
333 322
0
0
8 024
0
0
6 250
0
0
347 596
0
0

1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 1.)
Sorszám

Előirányzat/
Teljesítés

Kormány- Feladat megnevezése
zati
funkció
számjele

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

011130

011140

013320

Kötelező feladatok
Önkormányzatok és önk. hiv.
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Országos és helyi nemzetiségi
önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
Nemzetközi szervezetekben
való részvétel

Működési költségvetési kiadások
feladatonként
Személyi Munkaad. Dologi
Ellátott. Egyéb műk.Ebből:
juttatás
terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartaléés szoc.hj.
kok

45 597

14 226

16 498

5 407

529

500

5 407

1 586

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041140

Területfejlesztés igazgatása
(ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt)

041140

Területfejlesztés igazgatása
(Megyei önk. tartalék felh.)

081021

Sportszövetségek és szab.test.
működésének támogatása

4 000

081043

Iskolai, diáksport- tevékenység
és támogatása

1 000

1 820

569

394

44 791

13 167

2 826

Egyéb feladatok

Kötelező feladatok összesen

47 811
0
0

14 795
0
0

64 644
0
0

0
0
0

25 660
0
0

5 407
0
0

1.) Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2013. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete, hatályos 2013. május 1-jétől.

8. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási költségvetési kiadások
Költségfeladatonként
vetési
Működési
Beruhá- FelújíEgyéb
Felhalm.
kiadáköltségvetési zások
tások
felhalm.c. költségvetési sok
kiadás
kiadások kiadás
összeösszesen
összesen
sen

81 728
0
0
1 029
0
0
1 586
0
0
0
0
0
60 347
0
0
3 220
0
0
4 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
152 910
0
0

4 430

1 270

1 131

13 780

19 341
0
0

1 270
0
0

0
0
0

5 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 131
0
0
13 780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 611
0
0

87 428
0
0
1 029
0
0
1 586
0
0
0
0
0
61 478
0
0
17 000
0
0
4 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
173 521
0
0

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként 1.)
Sorszám

Előirányzat/
Teljesítés

Kormány- Feladat megnevezése
zati
funkció
számjele

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

3.

082091

082092

084020

084031

Működési költségvetési kiadások
feladatonként
Személyi Munkaad. Dologi
Ellátott. Egyéb műk.Ebből:
juttatás
terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartaléés szoc.hj.
kok

Önként vállalt feladatok
Közművelődés-közösségi és
társadalmi részvétel fejlesztése

1 524

1 000

8. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási költségvetési kiadások
Költségvetési
feladatonként
Működési
Beruhá- FelújíEgyéb
Felhalm.
kiadáköltségvetési zások
tások
felhalm. költségvetési sok
kiadás
kiadások kiadás
összeösszesen
összesen
sen

Civil szervezetek működési
támogatása

4 000

Egyéb feladatok

1 000

1 000

6 500
0
0

1 000
0
0

2 524
0
0
0
0
0
500
0
0
4 000
0
0
1 000
0
0
8 024
0
0

0
0
0
6 407
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
160 934
0
0

Közművelődés-hagyományos
közösségi kulturális értékek
gondozása
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

Önként vállalt feladatok összesen

500

0
0
0

0
0
0

1 524
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 524
0
0
0
0
0
500
0
0
4 000
0
0
1 000
0
0
8 024
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 611
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
181 545
0
0

Állami(államigazgatási) feladatok
3.1

3.2

Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Állami feladatok összesen:

Tolna Megyei Önkorm. összesen

0
0
0
47 811
0
0

0
0
0
14 795
0
0

0
0
0
66 168
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
32 160
0
0

1.) Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2013. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete, hatályos 2013. május 1-jétől.

0
0
0
19 341
0
0

0
0
0
1 270
0
0

1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként 1.)
Sorszám

Előirányzat/
Teljesítés

Kormány- Feladat megnevezése
zati
funkció
számjele

1.
1.1

1.2

Eredeti
011130
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
041140
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

2.
2.1

2.2

Eredeti
016010
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

3.
3.1

3.2

Eredeti
016010
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés
Eredeti
Mód.ei.
Teljesítés

Működési költségvetési kiadások
feladatonként
Személyi Munkaad. Dologi
Ellátott. Egyéb műk.Ebből:
juttatás
terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartaléés szoc.hj.
kok

Kötelező feladatok
Önkormányzatok és önk. hiv.
jogalk. és általános igazgatási
tevékenysége
Területfejlesztés igazgatása
(ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt)
Kötelező feladatok összesen

79 164

21 210

10 368

2 799

89 532
0
0

24 009
0
0

Felhalmozási költségvetési kiadások
Költségfeladatonként
vetési
Működési
Beruhá- FelújíEgyéb
Felhalm.
kiadáköltségvetési zások
tások
felhalm. költségvetési sok
kiadás
kiadások kiadás
összeösszesen
összesen
sen

43 760

43 760
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

144 134
0
0
13 167
0
0
157 301
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6 250
0
0
0
0
0
6 250
0
0
163 551
0
0

Önként vállalt feladatok
Országgyűlése, önkormányzati
és európa parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.

Önként vállalt feladatok összesen

Állami(államigazgatási) feladatok
Országgyűlése, önkormányzati
és európa parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.

Állami feladatok összesen:

TM Önk. Hivatal összesen:

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4 300

1 234

716

4 300
0
0
93 832
0
0

1 234
0
0
25 243
0
0

716
0
0
44 476
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

1.) Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2013. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete, hatályos 2013. május 1-jétől.
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2 500

2 500
0
0

0
0
0

0
0
0
2 500
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

2 500
0
0
0
0
0
2 500
0
0

146 634
0
0
13 167
0
0
159 801
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
0
0

6 250
0
0
0
0
0
6 250
0
0
166 051
0
0

10. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Megnevezés

a)

A fejlesztési cél:

b)

Az önkormányzat számára
tv.-ben meghatározott azon
feladat, amelyre a fejlesztés
irányul

A Stabilitási tv. 3. § (2) bekezdése szerinti adatok

-

-

c)

A fejlesztéssel étrejövő kapacitás

-

d)

A fejlesztés bruttó forrásigénye

-

e)

Az ügylet egybeszámított értéke

-

f)

A tárgyévi saját bevétel összege

0 Ft

g)

A tárgyévet megelőző években
keletkezett ügyletből eredő
fizetési kötelezettség

0 Ft

h)

i)

Az ügylet típusa
Az ügylet futamideje
Az ügylet devizaneme
Adósságállomány keletk. ütemezése
Az ügyletből eredő várható
évenkénti fizetési kötelezettség
A működtetés kiadásai 5 évre

-

11. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Megnevezés

Helyi adóból származó bevétel

Sor-

Tárgyév

szám

(2014.)

Ezer Forintban
Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyávet követő
Összesen
4. és azt
követő
1. évben 2. évben 3. évben években

01

0

02

0

03

0

04
05

0
0

06
07

0
0

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből
és hasznosításából származó bevétel
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszközök, immateriális jószág
értékesítéséből származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítésből, privatizációból
származó bevétel
Bírság-,pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

08

0

Saját bevételek:

09

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek 50 %-a

10

0

0

0

0

0

0

Előző években keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forg.hoz.

12

0

13

0

14

0

Váltó kibocsátása

15

0

Pénzügyi lízing

16

0

17

0

18

0

19

0

Szerződésben kapott halasztott fizetés,
részletfizetés
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével
megkötött adásvételi szerződés
Kezességvállalásból illetve
garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

20

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

22

0

23

0

Váltó kibocsátása

24

0

Pénzügyi lízing

25

0

26

0

27

0

Szerződésben kapott halasztott fizetés,
részletfizetés
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével
megkötött adásvételi szerződés
Kezességvállalásból és garanciavállalásból
eredő fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel

28
29

0

0

0

0

0

0
0

30

0

0

0

0

0

0

12. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Bevételek

2012. évi

2013. évi

2013. évi

2014. évi

Változás

tényl.

eredeti

várható

eredeti

telj.

előir.

telje-

előir.

sítés

Kiadások

2012. évi

2013. évi

2013. évi

2014. évi

Változás

a 2013. évi

tényl.

eredeti

várható

eredeti

a 2013. évi

tervhez

telj.

előir.

telje-

előir.

tervhez

visz

Költségvetési bevételek

sítés

1. Működési költségvetés

1.Működési költségvetés

Működési célú támogatások államház. belülről

Személyi juttatások

Helyi önk. működésének általános támogat.
Működési célú központosított előirányzatok

208 300

208 300

12 326

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes

208 300

208 300

259

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Egyéb önkormányzati támogatás

0 Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó
Dologi kiadások

17 000

11 926
263 868

208 300

70 167

64 981

295 726

273 281

297

624

2 802

990

40 038

8 784

104 315

47 258

46 186

110 644

63 386

1 586

1 586

496 203

100

29 774

14 667

14 567

1 500

7 670

291 215

3 900

2 505 Általános tartalék

2 358

Működési céltartalék

208 597

296 350

276 083

21 316

67 486 1.Működési költségvetés összesen:

9 500

8 000

6 407

4 049

5 800

-5 800

500 103

9 758

37 444

32 160

22 402

759 786

208 597

224 595

324 485

115 888

76 046

2 200

8 338

21 841

19 641

1 270

1 270

2. Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási célú támogatások állam-

Beruházások
15 710

2 200

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

141 643

29 440

64 981 Egyéb működési célú kiadások

Működési célú pénzeszközátadás
26 357

2.Felhalmozási költségvetés
háztartáson belülről

111 525

31 254

64 981 Nemzetközi kötelezettségek

Egyéb működési célú kiadás összesen

1.Működési költségvetés összesen

120 327

32 812

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Közhatalmi bevételek
Működési célú átvétt pénzeszközök

122 556

31 316

Működési célú támogatás államházt. belülre
Működési bevételek

visz

Költségvetési kiadások

9 582

2 200

7 215

642

504

1 000

2 716

2 500

-1 558 Felújítások

0

1 000 Egyéb felhalmozási kiadások
300 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre

250

2 200

6 505

-2 200

250

2 200

6 505

0

-2 200

76 296

4 400

14 843

23 111

18 711

Felhalmozési célú pénzeszközátadás
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

2.Felhalmozási költségvetés összesen:

25 292

4 400

10 435

4 142

-258 2.Felhalmozási költségvetés összesen:
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2. oldal

Ezer Ft-ban
Bevételek

2012. évi

2013. évi

2013. évi

2014. évi

Változás

tényl.

eredeti

várható

eredeti

telj.

előir.

telje-

előir.

sítés

Költségvetési bevételek összesen

316 507

212 997

Költségvetési egyenleg többlet

Kiadások

2012. évi

2013. évi

2013. évi

2014. évi

Változás

a 2013. évi

tényl.

eredeti

várható

eredeti

a 2013. évi

tervhez

telj.

előir.

telje-

előir.

tervhez

visz

306 785

280 225

sítés

67 228 Költségvetési kiadások összesen:

836 082

212 997

239 438

347 596

134 599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

836 082

212 997

239 438

347 596

134 599

67 347

Költségvetési egyenleg( hiány)

519 575

0

67 371

67 371

Működési célú egyenleg

468 571

0

-71 755

48 402

48 402

51 004

0

4 408

18 969

18 969

515 282

28 982

48 402

48 402

2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev. 59 320

6 830

18 969

18 969

35 812

67 371

67 371

Felhalmoási célú egyenleg

visz

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.

Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.

574 602

0

Költségvetési hiány külső
finanszírozására szolgáló

Finanszírozási kiadások

finanszírozási bevételek
Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

574 602

0

35 812

67 371

Bevételi főösszeg

891 109

212 997

342 597

347 596

Hiány finanszírozása egyenlege

-55 027

0

103 159

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

1

-1

0 Hitelek törl. kötvénybev. összesen:
67 371 Finanszírozási kiadások összesen
134 599 Kiadási főösszeg
0
Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-12 032

649

1. oldal
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Előirányzat-felhasználási terv 2014. év
Ezer Ft-ban
Megnevezés/ hónap
Bevételek
Tolna Megyei Önk.
Nyitó pénzk(Pénzm.)
Megyei önk. műk.tám
Műk. célú központos.ei.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

67 371
24 664

16 665

16 665

16 665

16 665

16 665

Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.
Közhatalmi bevétel
Működési bevételek
Működési célú átvett p.
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.
Felhalmozási bevétel
Felhalm.célú átvett p.

9 199

Hivatal bevételei összesen
Bevételek összesen:

VIII.

16 665

29 000

16 665

IX.

X.

XI.

XII.

16 665

16 665

16 665

16 986

10 015

Összesen

3 600
100

642
600

Bevételek összesen:
24 664
TMÖ. Hivatal bevételei
Nyitó pénzk(Pénzm.)
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.
Közhatalmi bevétel
Működési bevételek
Működési célú átvett p.
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.
Felhalmozási bevétel
Felhalm.célú átvett p.

VII.

17 265

400

16 665

26 506

5 000

5 000

576

100

460

460
25 124

16 665

45 665

5 000
21 665

5 500
32 006

26 680

16 665

16 665

16 665

21 086

3 167
144

100

400

576
17 841

16 665

144

400

144
16 809

3 167
48 832

500
17 165

144
26 824

0
16 665

144

1 494

400

840

544
17 209

0
16 665

2 334
23 420

67 371
208 300
0
0
51 814
0
100
0
642
1 000
0
0
0
261 856
0
13 167
0
2 702
0
0
0
0
2 500
0
18 369
280 225
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Ezer Ft-ban
Megnevezés/ hónap
I.
Kiadások
TMÖ kiadásai
Személyi juttatások
5 151
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a
1 597
Dologi kiadások
10 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Nemzetk. kötelezetts.
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.
Működési c. pénze.átadás
200
Általános tartalék
Műk. c. céltartalék
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.
Felhalm.c.pénze.átad.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

X.

XI.

XII.

Összesen

3 651
1 132
10 605

3 651
1 132
2 064

3 651
1 132
3 755

3 651
1 132
11 810

3 651
1 132
17 210

3 651
1 132
1 400

100
200

5 000
1 000

5 000
1 500

600
500

1 586
3 167
1 500

200

15 000

2 000

100

100

100

30 688

14 847

15 138

17 793

28 346

6 383

5 783

14 533

7 693

7 193

15 628

6 900
1 863
3 300

7 900
2 133
8 000

6 900
1 863
3 289

10 900
2 943
3 289

7 900
2 133
3 289

6 900
1 863
2 500

6 900
1 863
2 500

6 900
1 863
3 289

6 900
1 863
3 289

6 900
1 863
3 289

8 932
2 320
5 142

200

300

300

100

100

200

100

100

100

100

400

500

TMÖH kiadásai össz.

16 073

12 363

18 333

12 152

17 232

13 522

11 363

11 363

12 152

12 152

12 452

16 894

19 341
1 270
0
0
0
0
181 545
0
93 832
25 243
44 476
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
0
166 051

Kiadások összesen:
Egyenleg
Egyenleg pénzm.figy.v

33 594
-8 470
58 901

43 051
-25 210
33 691

33 180
-11 515
22 176

27 290
4 716
26 892

35 025
-18 216
8 676

41 868
6 964
15 640

17 746
-581
15 060

17 146
9 678
24 738

26 685
-10 020
14 718

19 845
-2 636
12 082

19 645
-2 980
9 102

32 522
-9 102
0

347 596
-67 371
0

TM.Önk. kiadásai összesen
17 521
TMÖH kiadásai
Személyi juttatások
9 900
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.
2 673
Dologi kiadások
3 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.
Működési c. pénze.átadás
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.
Felhalm.c.pénze.átad.

3 651
1 132
1 000

IX.

7 651
2 372
2 310

3 651
1 132
2 410

3 651
1 132
1 810

2 151
638
1 221

100
2 000

100
400

100
500

500
1 500
6 407

100

1 941
1 270

47 811
14 795
66 168
0
1 586
14 667
9 500
6 407
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Kimutatás a többéves kihatással járó döntések
alakulásáról és a döntések hatásáról
Adatok Ft-ban
Kötelezettségvállalások, döntések
megnevezése

ÉVEK

Kötelezettségek
összesen

2013.
évet
terh.

Tolna Megyei Önkormányzat
2013. évet megelőzően vállalt kötelezettség
UNIQA Biztosító
21 333
UNIQA Biztosító
64 718
AS-M Kft. Tolna Megyei Irodája
1 143 000
Tolna Megyei Kormányhivatal (Vármegyeháza igénybevétele) 762 000
Személyi juttatások(illetmény, tiszteletd. költségtérítés)
32 419 700
Rendszeres juttatások járuléka
8 753 319
2013. évet terhelő kötelezettség
Magyar Államkincstár
Megbízási díj( Új Dunatáj)
Erzsébet utalvány(2013. decemberi)
Alelnökök költségtérítése (2013. december havi)
Szociális hozzájár. adó
Egészségügyi hozzájárulás
Kifizetőt terhelő szja
Szállítói állomány
ÁROP pályázat AS- M Kft. TM.irodája
Tarr Kft. Szd.(TMCNÖ)
Allianz Hungária Zrt. KGFB
Magyar Telekom Nyrt., mobil internet
AEGON Magyarország Zrt. vagyonbiztosítás
2013-ban 2013. évi előirányzat terhére vállalt kötelez.
ÁROP Pályázat célfeladat kiírás
ÁROP pályázat HÉTFA Elemző Közont Kft.
ÁROP pályázat HOZAM 2001 Kft.
ÁROP pályázat PESTTERV Kft.
ÁROP pályázat Keszthelyiné és Társa Kft.
ÁROP pályázat Keszthelyiné és Társa Kft.
DDRFÜ Nonprofit Kft
2014. vagy azt követő évre vállalt kötelezettség
ÁROP pályázat AS-M Kft. Tolna Megyei Irodája
TARR Kft. KábelTv, internet, fix IP cím (TMCNÖ)
Allianz Hungária Zrt. KGFB
Magyar Telekom Nyrt.(mobil internet)
AEGON Magyarország Zrt. Vagyonbiztosítás
Generali-Providencia Biztosító Flotta CASCO
ÉV Tolna Megyei Civilszevezete pályázati kiírás
Whizz-Kid Kft. Tamási Weoldal karbantarás
Dr. Printz és Társa Nemz.Könyvvizsgáló Kft.
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bérleti díj
Önkormányzat összesen:

21 333
64 718
381 000
254 000
32 419 700
8 753 319

23 696
15 000
6 000
159 880
45 374
81 407
48 790

23 696
15 000
6 000
159 880
45 374
81 407
48 790

444 500
9 540
33 462
22 962
16 221

444 500

1 905 000
8 318 500
6 985 000
1 714 500
1 471 740
86 360
635 000

1 905 000
8 318 500
6 985 000
1 714 500
1 471 740
86 360
635 000

292 100
333 900
100 386
357 062
178 431
394 204
100 000
457 200
1 079 500
1 080 000
69 559 785
0

2014.
évet
terhelő

2015.
évet
terhelő

2016.
évet
terhelő

381 000
254 000

381 000
254 000

114 480

114 480

104 480
64 884

64 884

9 540
33 462
22 962
16 221

21 940 747

292 100
104 940
100 386
252 582
48 663
394 204
100 000
152 400
762 000
360 000
44 543 530

152 400
317 500
360 000
1 748 744

152 400
360 000
1 326 764

5 965 127
542 320

5 965 127
542 320

1 988 247
304 800

1 988 247
304 800

304 800
57 150

304 800

További éveket terhelő kötelezettség
0
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2013-ben vállalt pénzügyileg nem teljesített
kötelezettség
MÁK
Awert Mantikore Bt.
További évekre vállalt kötelezettség
F & F Kft. Szekszárd Csopak u.31.
KVANTUM KFT.
MOL Nyrt.
Postai szolgáltatás
KábelTv, internet, fix IP cím
Magyar Telelkom Nyrt.
BJ-COMP Számítástechn. Kft.
Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaőrs
Hivatal köztisztviselői dec. havi Erzsébet utalv.
NAV (nettó finanszírozásban) egészségügyi hj.
NAV (nettó finanszírozásban) kifizetőt terh.szja
Ecosoft -Go Bt. Budapest
ALISCA COMP KFT

24 884
114 300
0
0
440 055
3 248
17 895 381
1 626 960
199 555
5 964 741
914 400
430 276
77 500
55 628
40 068
914 400
285 750

24 884
114 300

440 055
3 248
5 965 127
542 320
199 555
1 988 247
304 800
430 276
77 500
55 628
40 068
304 800
228 600

2. oldal
Kötelezettségvállalások, döntések
megnevezése

Alt_For4W Ltd.
TM Balassa János Kórház
ERVIK KER. ÉS SZOLG. BT.
KATAwin Bt.
Awert Mantikore Bt.
Rendszeres illetmény
Szociális hj. adó

Kötelezettségek
összesen
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2013.
évet
terh.

ÉVEK
2014.
2015.
évet
évet
terhelő
terhelő
80 000
80 000
100 800
100 800
25 978
34 404
114 300
69 616 800 69 616 800
18 796 536 18 796 536

69 616 800
18 796 536

2016.
évet
terhelő
80 000
100 800

99 175 846

97 756 580

97 699 430

Összesen:

240 000
302 400
25 978
34 404
114 300
208 850 400
56 389 608
0
294 944 236
0
0
0
0
364 504 021

22 253 127 143 719 376

99 505 324

99 026 194

Több éves kihatású döntések összes:

364 504 021

22 253 127 143 719 376

99 505 324

99 026 194

Hivatal összesen:

312 380
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A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2014. évi terv

Összeg
E Ft-ban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedésének összege
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedésének összege
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,
mentesség összege (adónemenként)
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének
összege

0

0
0
0
0
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A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben

ROVATOK
SZÁMJELE

ROVATOK MEGNEVEZÉSE
KIADÁSOK, BEVÉTELEK

K

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1-8.

K

Adatok: Ezer Ft-ban
Tolna M.
ÖnkorÖnkorm.
mányzat
Hivatal
nettósított
előirányzata

Tolna
Megyei
Önkorm.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11.

K

1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K

1102

Normatív jutalmak

K

1103

Céljuttatás, projektprémium

0

K

1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat

0

K

1105

Végkielégítés

K

1106

Jubileumi jutalom

2001

2001

K

1107

Béren kívüli juttatások

3277

3277

K

1108

Ruházati költségtérítés

K

1109

Közlekedési költségtérítés

2249

2249

K

1110

Egyéb költségtérítések

1400

1400

K

1111

Lakhatási támogatások

K

1112

Szociális támogatások

600

600

1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11.
K

121

K

122

Választott tisztségviselők juttatásai
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K

123

Egyéb külső személyi juttatások

K

12.

K

1.

K

2.
Ebből:

73545

73545

8000

8000

0

0

0

0

960

960

92032

92032

37815

37815

300

300

600

9696

1500

11196

Külső személyi juttatások

47811

1800

49611

Személyi juttatások
Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

47811

93832

141643

14795

25243

40038

szociális hozzájárulási adó

11353

23205

34558

rehabiliációs hozzájárulás

0

korkedvezmény-biztosítási járulék
egészsgügyi hozájárulás

0
2161

táppénz hozzájárulás

817

2978

300

300

921

2202

a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
K

Dologi kiadások

3.

K

311

Szakmai anyagok beszerzése

K

312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

313

Árubeszerzés

K
K

0
1281

Készletbeszerzés

31

162

809

971

1184

6670

7854

1346

7479

8825

0

K

321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

252

2140

2392

K

322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

960

3456

4416

1212

5596

6808

K

Kommunikációs szolgáltatások

32

K

331

Közüzemi díjak

K

332

Vásárolt élelmezés

333

Bérleti és lízing díjak

284

K

334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

817

1760

2577

K

335

Közvetített szolgáltatások

K

336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

889

100

989

337

Egyéb szolgáltatások

41678

17262

58940

Szolgáltatási kiadások

43668

19122

62790

K

K
K

33

0
0
284
0

K

341

Kiküldetések kiadásai

300

650

950

K

342

Reklám- és propagandakiadások

3055

400

3455

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

3355

1050

4405

14415

8801

23216

K

34

K

351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K

352

Fizetendő áfa

K

353

Kamatkiadások

K

354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

355

Egyéb dologi kiadások

K
K
K

35
3.

50

60

2162

2378

4540

16587

11229

27816

Dologi kiadások

66168

44476

110644

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1586

K

41

K

42

Családi támogatások

K

43

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K

44

Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások

K

45

Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.

K

46.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K

47.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K

48.

Egyéb nem intézményi ellátások

4.

0
10

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Társadalombiztosítási ellátások

K

0

K

501

Nemzetközi kötelezettségek

K

502

Elvonások és befizetések

1586
0
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2. oldal

ROVATOK
SZÁMJELE

ROVATOK MEGNEVEZÉSE
KIADÁSOK, BEVÉTELEK

Tolna
Megyei
Önkorm.

Tolna M.
Önkorm.
Hivatal

Önkormányzat
nettósított
előirányzata

K

503

K

504

K

505

K

506

K

507

K

508

Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó
kifizetés ÁHT-n belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁHTn belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése ÁHTn belülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó
kifizetés ÁHT-n kívülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁHTn kívülre

K

509

Árkiegészítések, ártámogatások

0

K

510

0

K

511

Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

9500

K

512

Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti

6407

K

5.

0
0
0
14667

14667
0
0

9500
6407

Egyéb működési célú kiadások

32160

0

32160

Működési kiadások összesen:

160934

163551

324485

1105

200

1305

K

61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K

63

Infrmatikai eszközök beszerzése

4883

1332

6215

K

64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

9241

436

9677

K

65

Részesedések beszerzése

K

66

Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások

K

67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K

Beruházások

6.

K

71

Ingatlanok felújítása

K

72

Informatikai eszközök felújítása

K

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K

74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K

Felújítások

7.

K

81

K

82

K

83

K

84

K

85

K

86

K

87

K

88

K

911

K
K
K
K

0
4112

532

4644

19341

2500

21841

1000

1000
0
0

270
1270

270
0

912

K
K
K
K

1270

0
0
0
0
0
0

Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh.
célú végleges)

91

K

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n
belülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása áht-n belülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök törlesztése áht-n belülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
(végleges)
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n
kívülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

8.

K

0

0
0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen:

20611

2500

23111

Költségvetési kiadások összesen:

181545

166051

347596

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre

0

9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi
9112 vállalkozásnak

0

9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadásai

0

9121 Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása
9122 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

9123 Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása
9124 Befektetési célú belföldi értékpapírok beválása
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht
78. § (4)(5) szerinti
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti
Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. §
(1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.

0

0
0
0
0

K

913

K

914

K

915

K

916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

K

917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

918

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(áht
73. § (1) ba)-be) pontjában foglalt pénzügyi műveletek

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

K
K

92.

0
0
130410

0

K

921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

K

922

Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása

0

K

923

Külf.értékpapírok bevátása

0

K

924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

K
K

B

93.
9.

1-7.

Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek

0

Finanszírozási kiadások

130410

0

0

Összesen:

311955

166051

347596

BEVÉTELEK
Költségvetési bevételek
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3. oldal

ROVATOK
SZÁMJELE

ROVATOK MEGNEVEZÉSE
KIADÁSOK, BEVÉTELEK

B

111

B

112

B

113

B

114

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása
Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti,
gyermekétkezt. feladatainak tágatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

B

115

Működési célú központosított előirányzatok

B

116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

B

12.

B

13.

B

14.

B

15.

Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó
megtérülések áhtn belülről
Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése áht-n belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igéybevétele áht-n belülről

B

16.

Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről

B

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.

B

21.

B

22.

B

23.

B

24.

B

25.

B

2.

B

3.

B

Tolna M.
Önkorm.
Hivatal

Önkormányzat
nettósított
előirányzata

208300

208300
0
0
0
0
0

208300

0

208300
0
0
0
0

51814

13167

64981

260114

13167

273281

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések áht-n belülről
Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése áht-n belülről
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétee áht-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n
belülrő

642

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

642

0

642

0

0

0

1152

1152

0
0
0
0
642

Közhatalmi bevételek
Jövedelemadók

31.

B

311

Magánszemélyek jövedelemadói

B

312

Társaságok jövedelemadói

B

32.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B

33.

Bérekhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B

34.

Vagyoni típusú adók

B

351.

Értékesítési és forgalmi adók

B

352.

Fogyasztási adók

B

353.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B

354.

Gépjárműadók

B

355.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B

35.

Termékek és szolgáltatások adói

B

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B

Tolna
Megyei
Önkorm.

Közhatalmi bevételek

3.

B

401

Készletértékesítés ellenértéke

B

402

Szolgáltaások ellenértéke

B

403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B

404

Tulajdonosi bevételek

0

B

405

Ellátási díjak

0

B

406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

B

407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B

408

Kamatbevételek

409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

410

Egyéb működési bevétel
Működési bevételek

B
B
B

4.

B

51.

Immateriális javak értékesítése

B

52.

Ingatlanok értékesítése

B

53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B

54.

Részesedések értékesítése

55.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B
B

Felhalmozási bevételek

5.

B

61.

B

62.

Működési célú garancia- és kezességvállalából
származó megtérülések áht-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése áht-n kívülről

B

63.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B

Működési célú átvett pénzeszközök

6.

B

71.

B

72.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések áht-n kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B

73.

Egyéb felhamozási célú átvett pénzeszköz

0

0
50

50

100

1500

1600

100

2702

2802

0

0
0
1000

1000
0
0

1000

0

1000

0
0
0
0

0

0

2500

2500

0

0
B

7.

Felalmozási célú átvett pénzeszközök
Működési költségvetési bevételek
Felhalmozási költségvetési bevételek
Költségvetési bevételek

0
0

2500

2500

260214

15869

276083

1642

2500

4142

261856

18369

280225
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4. oldal

ROVATOK
SZÁMJELE

ROVATOK MEGNEVEZÉSE
KIADÁSOK, BEVÉTELEK

B

Finanszírozási bevételek

8.

B

81.

B

811.

B
B
B
B

812.

B
B
B
B
B

813.

Önkormányzat
nettósított
előirányzata
0

Hitel- és kölcsön felvétel áht-n kívülről

0

8111 Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele
Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
8112 vállalkozásoktól

0

8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei

0

8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékeítése
8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

8123 Befekteési célú beföldi értékpapírok értékesítése
8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0
0
0
0

Maradvány igénybevétele

Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel
B

Tolna M.
Önkorm.
Hivatal

Belföldi finanszírozás bevételei

8131 Előz év költsgvetési maradványának igénybevétele
Ebből: működési célú maradv.igv.

B

Tolna
Megyei
Önkorm.

0
50099

17272

67371

31130

17272

48402

18969

18969

8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0
0

B

814.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések
beérkezését

B

815.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B

816.

Központi irányító szervi támogatás
Áht 73. § (1) ae) pont szeinti támogatás beérkezése

0

B

817.

Betétek megszüntetése

0

B

818.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

áht 73. § (1) ba-be) pontjai

0

0
0
130410

0

0

B

821.

B

822.

Külföldi finanszírozás bevételei
Forgatási célú külföldi értékpapírok
beváltása,értékesítése
Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb
értékpapírok értékesítése

B

823.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

824.

Külföldi hitelek, kölcsönök fevétele
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyl.bevételei

0

B

82.

B
B
B

83.
8.

Finanszírozási bevételek
Összesen:

0
0
0

0
50099

147682

67371

311955

166051

347596

Egyenleg működési költségvetés

0

0

0

Egyenleg felhalmozási költségvetés
Egyenleg költségvetés összesen

0

0

0

0

0

0
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2015-2017) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT
Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK
Tervezett előirányzat
KIADÁSOK
2015. év
2016. év
2017. év
CSOPORTJAINAK
MEGNEVEZÉSE
BEVÉTELEK
Működési költségvetés
Működési célú támogatás áht.n belülről
208 300
208 300
208 300
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
2 800
2 800
2 000
Működési célú átvett pénzeszközök
Működési költségvetési bevételek összesen
211 100
211 100
210 300
Felhalmozási költségvetés
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási kölstégvetési bevételek összesen
Költségvetési bevételek összesen

1 000
1 000
2 500
4 500
215 600

1 000
400
2 200
3 600
214 700

1 000
400
2 200
3 600
213 900

KIADÁSOK
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Ebből tartalékok:
Működési költségvetési kiadások összesen

126 000
34 740
48 000
22 360
18 360
231 100

128 000
35 180
48 000
17 920
13 920
229 100

128 000
35 180
48 000
13 040
10 040
224 220

2 500
1 000
1 000
4 500
235 600
20 000
20 000
0
20 000
20 000
20 000

2 600

2 600

1 000
3 600
232 700
18 000
18 000
0
18 000
18 000
18 000

1 000
3 600
227 820
13 920
13 920
0
13 920
13 920
13 920

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Felhalmozási költségvetés
Beruházások
Felújítások
Felhalmozási célú egyéb kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
Költségvetési kiadások összesen
Egyenleg (hiány/többlet)
Működési költségvetés egyenlege(hiány)
Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)
Finanszírozási bevételek
Ebből: Maradvány igénybevétel
Működési célú kv. maradv.igénybev.
Felhalmozási célú marav. igénybevétel.
Adósságot keletkeztető ügyletek
Finanszírozási kiadások
Mőködési költségvetés egyenleg
Felhalmozási költségvetés egyenleg
Költségvetés összesen

INDOKOLÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
A megyei önkormányzat költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény vonatkozó
rendelkezésinek megfelelően kell a Közgyűlés elé terjeszteni.
A költségvetési rendelettervezet előkészítésekor figyelemmel voltunk továbbá a
megyei önkormányzatok feladatait alapvetően meghatározó, a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltakra, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításaira, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 2014. január 1jén hatályba lépő, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezésire.
A megyei önkormányzat kötelező feladatát, annak tartalmát módosította, illetve
pontosította a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
(a továbbiakban: Tftv.) Országgyűlés által elfogadott módosítása.
A megyei önkormányzat kötelező feladatait a Tftv. a területfejlesztés, a
területrendezés és a vidékfejlesztés tevékenységi körök szerinti csoportosításban
tartalmazza.
A területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok a korábban is és jelenleg is
ellátott területfejlesztési koncepcióval, a területfejlesztési programmal, az operatív
programok kidolgozásában való részvétellel, a partnerség elvének érvényesítésével
kapcsolatosak. Új feladatnak tekinthető a térségi területfejlesztési koncepciók,
programok véleményezése, a koordinációs feladatok rendeleti úton történő
szabályozása.
A területfejlesztési tervek végrehajtása keretében a megyei önkormányzat az alábbi
feladatokat látja el:
− dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról;
− nyomon követi és értékeli a megyei területfejlesztési koncepció és program
végrehajtását;
− monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi
operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában;
− figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak
megvalósítását;
− dönt a Kutatási és Innovációs Alapnak a miniszter által a megyei
önkormányzat hatáskörébe utalt pénzeszközeinek pályázati kiírásáról, illetve
felhasználásáról;
− a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fejlesztése érdekében
gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönzési tevékenységet lát el külön
szervezet létrehozásával vagy megállapodás útján;
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A területfejlesztés koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében:
- illetékességi területén összehangolja az államigazgatási szervek, a települési
önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil
szervezetek fejlesztési elképzelésit;
- területileg összehangolja a politikai és területi szerepéből, továbbá a
nemzetközi együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját;
- szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a
térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntéselőkészítő, fejlesztési célokat
feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét;
- térségi gazdaságfejlesztési szervezet útján koordinálja a megye területén az
ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az
önkormányzatok és gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit;
- vizsgálja és értékeli a megye társadalmi helyzetét, az információkat a területi
információs rendszer rendelkezésére bocsátja;
- fogadja a megyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a központi
adatbázisok adatait;
- a területfejlesztési koordinációs feladatok ellátása érdekében önkormányzati
rendeletet alkot a települési önkormányzatok, a megye területén székhellyel
vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye területén
uniós, központi vagy helyi önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztésinek
koordinációjáról;
A területrendezési feladatok keretében ellátandó feladatok különösen:
- a megyei területrendezési terv elkészítése, aktualizálása;
- az országos valamint a megye területét érintő területrendezési tervek
véleményezése;
A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatai keretében:
- dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról;
- összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat, akciókat a megyei, térségi
területfejlesztési
koncepciókkal,
programokkal,
a
megyét
érintő
területrendezési tervekkel;
- egyetértési jogot gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását
megelőzően;
- elláthatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben
érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait, közreműködik a helyi
akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésekben érintett szervezetek
tevékenységében, összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét;
- külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során
koordinációs és döntéshozatali feladatokat lát el;
- nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását, monitoring
bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan;
- a vidékfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáról
önkormányzati rendeletet alkot.
A megyei önkormányzat előzetesen véleményezi a megye települései
településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját,
valamint településrendezési eszközeit.
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A település szintű terveknek meg kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési
koncepciónak és a területrendezési tervnek.
A megyei önkormányzat a Tftv.-ben foglalt felhatalmazás alapján a koordinációs
feladatok – beleértve a területi tervek véleményezését, a programok, akciók
végrehajtását, a tervezett fejlesztések koordinációját – ellátásáról önkormányzati
rendeletet alkot.
Az egy régió területén működő megyei önkormányzatok a területi operatív programok
megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásban
való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális
fejlesztési ügynökséget működtetnek. A gazdasági társaság irányításáról,
tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió területén lévő
megyék megállapodásban döntenek.
A megyei önkormányzat a DDRFÜ Nonprofit Kft. útján látja el a területi operatív
program végrehajtásával és ellenőrzésével összefüggő, a vidékfejlesztési források
felhasználásával kapcsolatos közreműködő szervezeti feladatokat. A regionális
fejlesztési ügynökség ezen túlmenően - külön megállapodás alapján - részt vesz az
ágazati operatív programok lebonyolításában, szervezi a programok végrehajtását,
részt vesz a programok pénzügyi finanszírozásában, nyilvántartási feladatok
teljesítésében. A közreműködő szervezeti feladat tartalmát külön jogszabályok,
egyéb dokumentumok részletesen tartalmazzák.
A megyei önkormányzat törvényben meghatározott területfejlesztési és
vidékfejlesztési feladatait el kell különíteni abból az okból eredően is, hogy az
összeférhetetlenségi szempontokra is figyelemmel, melyek azok, amelyeket a döntés
előkészítés és a végrehajtás tekintetében az Önkormányzat Hivatala útján lát el és
melyek azok, amelyeket - a közreműködő szervezeti feladatokon túl - a DDRFÜ
közreműködésével lát el az önkormányzat.
Továbbra is gondoskodnunk kell a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól, illetve a
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól jogutódlás következtében átvett
szerződéses állomány kezeléséről, döntéselőkészítési, ellenőrzési és egyéb
feladatok teljesítéséről.
A megyei önkormányzat kötelező önkormányzati feladata a sportról szóló 2004. évi I.
törvény 55. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján különösen: a helyi
sportfejlesztési koncepció meghatározása, a sportszövetségek működésének
segítése, a sportszakemberek képzésében, továbbképzésében való közreműködés,
a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának, az ebbe a körbe
tartozó sportrendezvények lebonyolításának segítése, a nemzeti sportinformációs
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása, a sport
népszerűsítésében való közreműködés, a sportorvosi tevékenység feltételeinek
biztosításában való közreműködés.
A megyei önkormányzat 2014. évi költségvetését alapvetően befolyásolja a
folyamatban lévő ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0017 kódszámú európai uniós pályázat
megvalósítása. A projekt 2014. szeptemberében zárul le. A költségvetés tervezete
tartalmazza azokat az előirányzatokat is, amelyeket európai uniós támogatás
finanszíroz.
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A megyei önkormányzati tartalékból 2013. év végén elnyert forrás felhasználására,
beleértve az elszámolás benyújtását is, 2014. március 19-ig van lehetőség. A
támogatás – költségvetési maradványként és kiadási előirányzatként – beépül a
2014. évi költségvetésbe.
Önként vállalt feladatokat csak saját forrásai vagy átvett pénzeszköz terhére láthat el
az önkormányzat. Saját bevételnek – a minimális intézményi működési bevételen
kívül - csak a költségvetési maradványnak az a része tekinthető, amelyről nem terheli
önkormányzatunkat elszámolási kötelezettség. Erre figyelemmel önként vállalt
feladatok finanszírozására csak szűk körben teszünk javaslatot.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), valamint
az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a
költségvetési rendelettervezet formai, tartalmi követelményeit, valamint az
előirányzatokkal, a költségvetés végrehajtásával, a gazdálkodással összefüggő
szabályokat határozza meg.
A 2014. évet érintő legfontosabb változás a gazdálkodási feladatok ellátásával
kapcsolatos rendelkezések módosítása, a rovatrend bevezetése és az ebből eredő
módosítások, valamint a tárgyévet követő három évre vonatkozó tervezési szabályok
életbelépése.
A Közgyűlésnek döntenie kell arról, hogy a Hivatal, mint költségvetési szerv
gazdálkodhat-e a személyi juttatásokon és a kapcsolódó járulékokon kívüli
előirányzataival, döntenie kell arról, hogy továbbra is a Hivatallal kívánja-e elláttatni
és ha igen, milyen szervezeti struktúrában az önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzatok gazdálkodással kapcsolatos feladatait.
Módosítani szükséges a jogszabályok változása miatt a Hivatal alapító okiratát és
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános
működési és feladatalapú támogatásának feltételeit. A Kvtv. a megyei
önkormányzatok működéséhez biztosított általános működési támogatást
összegszerűen határozza meg.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi központi költségvetésből származó
általános működési támogatása a 2013. évivel megegyező összegű, 208.300 E Ft. A
megyei önkormányzat működési támogatása a saját bevételekkel és az európai
uniós támogatással kiegészülve megfelelő keretet biztosít az önkormányzati kötelező
feladatok ellátásához.
A Kvtv. rögzíti a közszolgálati tisztviselők esetében alkalmazandó illetményalap
összegét, ami nem változik, továbbra is 38.650 Ft. A törvény a cafetéria juttatás egy
fő esetében adható éves összegét a közszférában - adóval és közterhekkel együtt 200000 Ft-ban maximálta. A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatottak esetében is
alkalmazandó bérkompenzáció fedezetét év közben bocsátják az önkormányzatok
rendelkezésére.
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A megyei önkormányzatok kiegészítő támogatására a központi költségvetésben
előirányzott összeg a törvény rendelkezései szerint 500 millió Ft-ra csökkent.
Központosított állami támogatás, illetve európai uniós önerő támogatás igénylésére
csak szűk körben, meghatározott feltételekkel lesz lehetősége a megyei
önkormányzatoknak.
A 2014-2020-as programozási időszakban a Közgyűlés döntési kompetenciájába
tartozó források a központi költségvetésben kerülnek megtervezésre, azok nem
képezik részét a megyei önkormányzat költségvetésének.
A megyei önkormányzat költségvetésében megjelenő források csak a Közgyűlés és
szerveinek működését, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálják.
A költségvetés összeállításakor számolni kell az árváltozások hatásával is. Az
infláció mértéke a Kvtv.-t megalapozó elemzések, makrogazdasági mutatók alapján
2014. évben várhatóan 2,4 %-ra tehető.
A 2014. évben a minimálbér 101500 Ft, a garantált bérminimum 118 000 Ft.
Bár az illetmények, juttatások – a minimálbér és a garantált bér kivételével - nem
növekednek, az alacsonyabb jövedelmű foglalkoztatottak esetében a családi
kedvezmény járulékok terhére történő igénybevételének bevezetése a jogosultaknál
a nettó jövedelem növekedését eredményezheti.
A költségvetés előkészítésekor a fentiekben ismertetett feltételeket vettük alapul.
A 2013. évet jelentős pénzkészlettel (121.120 E Ft) zártuk. A költségvetési
maradvány az állami támogatás elszámolási szabályainak alakulásától függően
használható fel a tervezett kiadások finanszírozására. Az év végi pénzkészlet
magában foglalja a 17.000 E Ft összegű, megyei önkormányzati tartalékból
folyósított kiegészítő támogatás összegét, valamint az európai uniós projekt
megvalósítására igényelt 13.650 E Ft előleget.
A költségvetési maradványt csak részben építjük be a költségvetésbe, a teljes
maradvány felhasználásáról csak a zárszámadást követően tud dönteni a testület. Az
előirányzatokba csak annyi maradvány felhasználását tervezzük be különböző
jogcímeken, amelynek a felhasználására megítélésünk szerint mindenképpen
lehetősége lesz az önkormányzatnak.
Saját bevételeink minimálisak, működésünket döntően a központi költségvetésből
származó állami támogatás biztosítja.
A 2014. évi költségvetés tervezetében 280.225 E Ft költségvetési bevétellel és
347.596 E Ft költségvetési kiadással számolunk.
Működési hiány – amely alatt a külső forrás bevonásával finanszírozott hiányt kell
érteni – nem tervezhető.
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A költségvetési kiadási és bevételi előirányzat különbözete, egyenlege 67.371 E Ft
összegű hiányt mutat, amit a költségvetési maradvány finanszíroz.
Külső forrás bevonása nem indokolt, a költségvetés a költségvetési maradvány
igénybevételével egyensúlyban van.
A rendelettervezet elkülönítve tartalmazza az előirányzat-csoportok, azaz a működési
költségvetés és a felhalmozási költségvetés bevételeit és kiadásait. Az egyensúlyt
költségvetési maradvány igénybevételével a működési költségvetésben és a
felhalmozási költségvetésben külön-külön is fenntartjuk.
A kötelező és önként vállalt feladatok előirányzatait jogszabályi előírás szerint szintén
elkülönítve hagyja jóvá a Közgyűlés. Az önként vállalt feladatokra felhasználható
forrásokat és kiadásokat minimum szinten tartalmazza a javaslat.
A 2014. évben a Hivatal számára kiemelt feladatot jelent az országgyűlési képviselők
választása, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása, valamint az európai parlamenti
képviselők választása. A választásokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások év
közben, módosításként jelennek majd meg a költségvetés állami feladatainak
előirányzataiban. A választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása ugyanakkor már
megkezdődött, a támogatások folyósítása pedig csak később történik meg, emiatt a
Hivatal költségvetésében - az önkormányzat saját forrásaiból – különítünk el
fedezetet a kötelezettségvállalások megtételéhez.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) és (2) bekezdése, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet előírásit is alkalmazni kell a költségvetési rendelet
megalkotásakor. Az említett jogszabályokkal szorosan összefügg a tárgyévet követő
három év előirányzatainak meghatározása is.
Az Áht. vonatkozó előírásai alapján a helyi önkormányzat – legkésőbb a
költségvetési rendelet elfogadásáig - határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény
45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1)
bekezdés
szerinti
adósságot
keletkeztető
ügyleteiből
eredő
fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A költségvetési rendelettervezetet a megyei főjegyzőnek a fent jelzett határozatban
elfogadott tervszámoknak megfelelően kell előkészítenie. A tervszámoktól csak
meghatározott esetben enged eltérést a jogszabály. Ez a rendelkezés ebben az
évben csak a költségvetési évet követő három évre vonatkozó keretszámok
meghatározásában ad feladatot számunkra.
Az önkormányzat 2015-2017. évre nem tervezi külső forrás bevonását, hitel
felvételét, így a következő három év tervezett előirányzatait ennek
figyelembevételével javasoljuk meghatározni.
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Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelettervezet 1. §-a a rendelet személyi hatályát rögzíti. A rendelet hatálya a
Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.
2. §-hoz
A Tolna Megyei Önkormányzat a tervezetben foglaltak alapján 2014. évben 280.225
E Ft költségvetési bevétellel gazdálkodhat.
A költségvetési kiadás előirányzatát 347.596 E Ft-ban javasoljuk meghatározni. A
költségvetési kiadás és költségvetési bevétel egyenlege 67.371 E Ft hiány, amelynek
a finanszírozására 67.371 E Ft költségvetési maradvány igénybevételével
számolunk.
A költségvetési bevételi előirányzaton belül a működési költségvetés bevételi
előirányzatát 276.083 E Ft-ban, a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát
4.142 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.
A javaslatban foglaltak elfogadása esetén a költségvetési kiadási előirányzaton belül
működési költségvetési kiadásokra 324.485 E Ft, felhalmozás költségvetési
kiadásokra 23.111 E Ft használható fel.
A működési költségvetés 48.402 E Ft hiányának finanszírozására a költségvetési
maradványból 48.402 E Ft, a felhalmozási költségvetés 18.969 E Ft hányának
finanszírozásra 18.969 E Ft igénybevételét tervezzük.
A működési költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatások
államháztartáson belülről kiemelt előirányzatot 273.281 E Ft-ban, a működési
bevételek előirányzatot 2.802 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni. A felhalmozási
költségvetési bevételen belül a felhalmozási bevétel tervezett összege 1.000 E Ftban, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 642 E Ftban, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat 2.500 Ft-ban állapítható meg.
A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a megyei
önkormányzatok 208.300 E Ft volumenű működési támogatásából, 51.814 E Ft
európai uniós támogatásból, valamint a megyei önkormányzati hivatalnál a megyei
önkormányzat által az európai uniós projektre átadásra kerülő 13.167 E Ft forrásból
képződik.( Ez az utóbbi tétel halmozódást jelent az önkormányzat összevont
költségvetésében.)
A megyei önkormányzatok működésének támogatása általános működési
támogatás, amit felhasználási kötöttséggel bocsátanak rendelkezésünkre.
A 2014. évi működési bevétel tervezett összege szolgáltatások bevételéből, egyéb
működési bevételből és minimális kamatbevételből realizálható. Az új számviteli
szabályok betarthatósága arra ösztönzi az önkormányzatokat, költségvetési
szerveket, hogy bevételeiket a ma még nem ismert, nem várt bevételeket is
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figyelembe véve tervezzék meg. Emiatt az intézményi működési bevétel
kismértékben túltervezett, ennek volumene ugyanakkor nem meghatározó a
költségvetés végrehajthatósága szempontjából.
A felhalmozási bevételt felesleges tárgyi eszközök értékesítéséből tervezzük
realizálni, a konkrét tartalom ma még nem ismert, az előirányzat meghatározásakor
abból indultunk ki, hogy felesleges eszközök, jármű eladása esetén mekkora
volumenű bevétel teljesítésének van realitása. A forrás felhasználására csak akkor
lesz lehetőség, ha ténylegesen is teljesül. A felhalmozási bevétel tervezésében is
érvényesül az új számviteli követelmények előirányzat növelő hatása. Év közben
figyelemmel kell lenni arra, hogy az előirányzat korrekciója a tényleges teljesítéssel
összhangban megtörténjen.
A lakásépítés és lakás vásárlás támogatására korábbi években nyújtott kölcsön
törlesztő részleteiből 2.500 E Ft bevétellel számolunk, amely összeg a Hivatal
költségvetésében teljesül. Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú
pénzeszköz, ezen belül felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
rovaton realizálható bevétel felhalmozási kiadások forrását képezi. A tervezett
bevétel a koncepciónál számításba vett összegnél több, a 2013. évi teljesítés
alakulását vettük figyelembe az előirányzat meghatározásakor.
A 2014. évi költségvetésben a Hivatal is rendelkezik beruházási kiadási
előirányzattal, abból adódóan, hogy a kisértékű (nettó 200 E Ft alatti) immateriális
javak, tárgyi eszközök beszerzése is beruházási kiadásként számolandó el 2014.
január 1-jétől. Ezek a kiadások korábban dologi kiadásként merültek fel. A
kölcsönökből befolyó törlesztések összegével a Hivatal gazdálkodhat.
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az ÁROP1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat keretében lehívásra kerülő, felhalmozási célú
európai uniós támogatás 642 E Ft összegéből képződik.
A koncepció előterjesztésekor már jeleztük, hogy az európai uniós támogatás beépül
majd a költségvetésbe, a konkrét volumen év végére vált ismertté.
Az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú projekthez 2014-ben terv szerint lehívható
működéi célú támogatás 51.814 E Ft felhalmozási célú támogatás 642 E Ft. A 2013.
évben rendelkezésünkre bocsátott 13.650 E Ft támogatási előleg a költségvetési
maradvány igénybevételével használható fel. Együttesen 66.106 E Ft lehívásával
számolunk, amelyből az előlegként rendelkezésünkre álló összeg levonásra kerül. A
tervezett, 2014. évi kiadás 61.478 E Ft-ot tesz ki. A különbözet – ami az általunk
2013-ban megelőlegezett kiadáshoz kötődik - tartalékot képez.
A tervezett forráshoz a feladat megvalósításával és a kifizetési kérelmek
benyújtásával és jóváhagyásával juthatunk hozzá. A projekt jelentős része
utófinanszírozású, míg egy részében szállítói finanszírozás igénybevételére lesz
lehetőség. A projekt terhére a területfejlesztési program és a TOP-hoz kapcsolódó
megyei és megyén belüli térségi tervezési dokumentumok elkészítése történhet meg.
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A költségvetési kiadások 347.596 E Ft előirányzatából működési költségvetési
kiadásokra fordítható 324.485 E Ft, felhalmozási költségvetési kiadásokra 23.111 E
Ft használható fel.
A működési kiadások előirányzata a 2013. évi előirányzat 155,6 %-ának felel meg. A
növekedés döntő részét az európai uniós támogatás, a megyei tartalék felhasználása
teszi ki, de növekszik a tervezett kiadás a pénzmaradvány igénybevétel terhére
tervezett kiadások és a bevételek eredeti előirányzatba történő beépítésével is.
A működési költségvetési kiadáson belül személyi juttatásokra 141.643 E Ft-ot,
munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 40.038 E Ft-ot, dolgi
kiadásokra 110.644 E Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 32.160 E Ft-ot
javasolunk biztosítani.
A felhalmozási költségvetésen belül beruházásokra 21.841 E Ft-ot, felújításokra
1.270 E Ft-ot tervezünk felhasználni. Egyéb felhalmozási célú kiadásokkal nem
számolunk.
A személyi juttatás 2014. évi előirányzata a 2013. évi eredeti előirányzat 117,7 %-a.
A növekedés több okra vezethető vissza. Beépül a költségvetésbe az európai uniós
projektben elszámolható célfeladat összege, a 2012. évi maradványból a Hivatal
dolgozóinak jutalmazására jóváhagyott, de 2013-ban fel nem használt keret, a
választások lebonyolításával összefüggően felhasználni tervezett személyi kiadás
összege, szintén a költségvetési maradványból biztosítva, a 2013. évi és 2014. évi
automatikus előlépések éves kihatása miatt növekszik a törvényes illetményekre
tervezett kiadás, emelkedik a közlekedési költségtérítés, a jubileumi jutalom és az
tervezett
egyéb juttatások, a költségtérítések, a külső személyi juttatások
előirányzata, valamint 2014-től a reprezentációs kiadások személyi juttatás
előirányzatnak minősülnek, míg korábban a dologi kiadásokban kerültek ezek a
tételek elszámolásra. A reprezentációs kiadások a Megyenap, a nemzetközi
kapcsolatok, a sport rendezvények, az európai uniós projekt rendezvényeinek
kiadásait is magukban foglalják.
Ettől az évtől a rovatrend bevezetése és annak tartalmi meghatározása miatt a
személyi juttatások belső szerkezete is megváltozik. A választott tisztségviselők
illetménye, költségtérítése, cafetéria juttatása, a közgyűlés tagjai, a bizottsági tagok
tiszteletdíja, más költségtérítése, a költségvetésen belül a külső személyi juttatások,
ezen belül a választott tisztségviselők juttatása rovaton jelenik meg.
A közgyűlés tagjainak száma változatlanul 15 fő, külső bizottsági tagokkal nem
számolunk.
A Hivatal engedélyezett létszáma 20 fő. Közfoglalkoztatottat nem alkalmazunk.
Munkaadót terhelő járulék kiadásokra és szociális hozzájárulási adóra 40.038 E Ft-ot
különítettünk el. Az előirányzat növekszik a 2013. évi költségvetésben tervezett
előirányzathoz képest. A növekedést részben a személyi juttatások járulék köteles
összegének változása indokolja, de növeli az előirányzatot a számviteli előírások
változása is, mely szerint itt kell megtervezni 2014-től a korábban dologi kiadásként
elszámolt, kifizetőt, munkaadót terhelő személyi jövedelemadót is.
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Dologi kiadásokra 110.644 E Ft felhasználásával számolunk. Az előirányzat 63.386 E
Ft-tal több a 2013-ban tervezett összegnél. Az európai uniós projekt kiadásai miatt
44.791 E Ft-tal több az előirányzott összeg. Az önkormányzat elkülönített
költségvetése ezen felül 8.231 E Ft-tal, a hivatal dologi kiadása 10.364 E Ft-tal
növekszik 2013. évhez képest.
Hivatal esetében a 2013. évi üzemeltetési költség és telefonhasználat éves díja az
elmúlt évben nem merült fel, a számlázásra és elszámolásra 2014-ben kerülhet sor,
az emiatt várható kiadást beépítettük a 2014. évi előirányzatba. Ennek fedezetét a
költségvetési maradvány biztosítja. A működési bevételek növekedéséből eredő
többlettel az egyéb dologi kiadások összegét emeltük meg. Kisebb összeggel
növekszik a készletbeszerzés, a kommunikációs, ezen belül az informatikai
szolgáltatás, a kiküldetés és reklám (hirdetés), és az általános forgalmi adó
előirányzata is. A tervezésnél a szerződéses kötelezettségeket, az árváltozást vettük
alapul.
Az önkormányzat elkülönített költségvetésében készletbeszerzésre 1.346 E Ft,
kommunikációs szolgáltatásra (informatikai és telefon szolgáltatások) 1212 E Ft-ot,
bérleti díjra 284 E Ft-ot, egyéb szolgáltatások igénybevételére 43.668 E Ft-ot,
általános forgalmi adóra 14.415 E Ft-ot, kiküldetésre, reklám és propaganda kiadásra
3.355 E Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 2.172 E Ft-ot tervezünk felhasználni. A dologi
kiadások az európai uniós projekt kiadásait, valamint a megyei önkormányzati
tartalékból szolgáltatásokra felhasználni tervezett előirányzatot is magukban
foglalják.
Egyéb működési célú kiadásokra 32.160 E Ft előirányzatot tartalmaz a
rendelettervezet. Nemzetközi kötelezettségekre, nemzetközi szervezetekben
fizetendő tagsági díjakra 1.586 E Ft-ot, működési célú támogatásokra
államháztartáson belülre 14.667 E Ft-ot, működési célú pénzeszközátadásra,
államháztartáson kívüli szervezeteknek 9.500 E Ft-ot javasolunk biztosítani.
Az általános tartalék összege – az egyéb működési célú kiadásokból – 6.407 E Ft.
Államháztartáson belüli működési célú támogatásként a helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik támogatására 1.000 E Ft-ot, a Tolna Megyei Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat önként vállalt feladatainak támogatására 500 E Ft-ot, a
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projekttel kapcsolatos kiadására
13.167 E Ft-ot terveztünk.
A működési célú pénzeszközátadáson belül a Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzatok Szövetségének 500 E Ft, a Tolna Megyei Diáksport Tanácsnak
1.000 E Ft, a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének 4.000 E Ft, a civil
szervezeteknek 3.000 E Ft, alapítványoknak 1.000 E Ft támogatási előirányzatot
különítettünk el.
Az általános tartalék összege a tervezet alapján 6.407 E Ft. A 2014. évi költségvetési
maradvány megállapítását követően lesz lehetőség a tartalék emelésére.
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Az általános tartalék a nem várt kiadások ellentételezését vagy a bevétel kiesés
kompenzálását teszi lehetővé. A számviteli szabályok változása miatt az általános
tartalék a működési kiadás részét képezi. A céltartalék fogalmát az államháztartási
törvény alkalmazza, de az államháztartási számvitelt szabályozó kormányrendelet
alapján a céltartalék, különösen a felhalmozási céltartalék nem értelmezhető és az új
rovatrendben nem alkalmazható, emiatt annak tervezését nem javasoljuk a
költségvetés tervezetében.
A Tolna Megyei Önkormányzat összevont, nettósított költségvetési bevételeit,
költségvetési kiadásait, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési egyenleg
működési és felhalmozási célú egyenleg szerinti bontását, a költségvetési hiány
belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának
igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a
finanszírozási kiadásokat hagyja jóvá a Közgyűlés a rendelet 2. § (1) bekezdésében.
A Közgyűlés a 2. § (2) bekezdésében a Tolna Megyei Önkormányzat összevont
költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá.

3. §-hoz
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési rendelete elkülönítetten is tartalmazza a
Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó feladatok előirányzatait,
valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv
költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait.
A 3. § (1) bekezdése az önkormányzat költségvetési előirányzatait tartalmazza
előirányzat-csoport és azon belül kiemelt előirányzat részletezésben, továbbá a
költségvetési egyenleget, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző
évek költségvetési maradványának igénybevételét, a költségvetési hiány külső
finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket, valamint a finanszírozási
kiadásokat.
Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésről elkülönített elemi
költségvetés készül, ebből következően elengedhetetlen az előirányzatok
meghatározása és jóváhagyása.
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát 261.856 E Ft,
költségvetési kiadási előirányzatát 181.545 E Ft összegben tartalmazza a tervezet. A
költségvetési egyenleg 80.311 E Ft többletet mutat. Finanszírozási bevétel
felhasználását – a költségvetési maradvány igénybevételével – 50.099 E Ft-ban
terveztünk. A Hivatal irányítószervi támogatása finanszírozási kiadásként szerepel a
javaslatban, 130.410 E Ft összegben.
A költségvetési bevételeken belül működési célú költségvetési bevételként 260.214 E
Ft, felhalmozási költségvetési bevételként 642 E Ft képződhet.
A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 160.934 E Ft-ot, felhalmozási
kiadásokra 20.611 E Ft-ot javasolunk felhasználni.
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A működési költségvetés többlete és a költségvetési maradvány, mint finanszírozási
bevétel igénybevétele biztosítja a Hivatal irányító szervi támogatásának, azaz a
finanszírozási kiadásnak a folyósítását.
A felhalmozási költségvetés kiadásai meghaladják a képződő felhalmozási célú
költségvetési bevétel összegét, emiatt az egyenleg hiányt mutat, amit a
finanszírozási bevételként tervezett költségvetési maradvány igénybevétele
ellentételez.
A működési költségvetési bevételeken belül működési célú támogatások
államháztartáson belülről előirányzatként 260.114 E Ft, működési bevételként 100 E
Ft szerepel a költségvetésben. Az államháztartáson belülről származó
támogatásokból 208.300 E Ft a megyei önkormányzat működési támogatása a
központi költségvetésből, míg 51.814 E Ft az európai unós projekt támogatása.
A működési bevétel egyéb saját bevételből képződhet. Az önkormányzat nem folytat
olyan tevékenységet, amelyből működési bevétele keletkezne, ugyanakkor nem várt
bevétel realizálására sor kerülhet.
A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzatán belül 642 E Ft európai uniós
projekt támogatásából átvételre kerülő felhalmozási célú forrásból és 1.000 E Ft
felhalmozási bevételből áll. A felhalmozási bevétel tárgyi eszköz értékesítéséből
keletkezhet.
A működési költségvetési kiadásokat 47.811 E Ft személyi juttatás, 14.795 E Ft
munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 66.168 E Ft dologi kiadás
és 32.160 E Ft egyéb működési célú kiadás együttesen képezi.
A személyi juttatás előirányzat a tisztségviselők feladatellátását, a Közgyűlés és
bizottságai éves működésének fedezetét a jelenleg ismert feltételek szerint biztosítja.
A 2014-ben esedékes helyi önkormányzati választásokat követően bekövetkező
változásokra vagy új jogszabályi előírások hatására belső átcsoportosítással vagy a
tartalék terhére biztosítható az esetleg szükségessé váló forrás.
Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a megyei kitüntető díjak személyi
juttatás kiadásait, a Megyenap megrendezésével összefüggő személyi és dologi
kiadásokat, a nemzetközi kapcsolatokból eredő kiadások fedezetét. A dologi
kiadások között terveztük meg a Közgyűlés és bizottságai tevékenységével, üléseivel
szorosan összefüggő beszerzési és szolgáltatási kiadásokat, az önkormányzati
vagyonnal kapcsolatos kifizetéseket pl.: a sajtóban való megjelenés költségét, a
Megyeháza igénybevételének díját, az elnyert megyei tartalék terhére megvalósítani
tervezett karbantartási és kommunikációs kiadásokat, az épület- és a gépjárművek
biztosítási díját, és biztosítási adóját, a fizetendő cégautó adót, a számlavezetés
díját, a tranzakciós illetéket, a honlap karbantartását és egyéb szolgáltatásokat.
Az önkormányzat egyéb kötelező feladatainak kiadását képezi a megyei nemzetiségi
önkormányzatok működésének biztosításával összefüggő kötelezettség is. A Tolna
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére irodát, internet elérhetőséget,
vezetékes telefonszolgáltatást biztosítunk a Hivatal közszolgálati tisztviselői által
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végzett adminisztratív, önkormányzati igazgatási és pénzügyi, gazdálkodási
feladatok ellátása mellett. A várható kiadásokra 529 E Ft áll rendelkezésre.
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat számára a Hivatal munkatársai
által ellátott szolgáltatásokat azonos feltételek mellett biztosítjuk, míg az iroda
fenntartási kiadásainak fedezetét támogatásként bocsátjuk a Tolna Megyei Német
Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége útján rendelkezésre.
Az egyéb működési célú kiadásokra az önkormányzat költségvetésében elkülönített
32.160 E Ft-ot tartalmát az előterjesztés korábbi része már tartalmazza.
Az önkormányzat költségvetésében felhalmozási kiadások között beruházásként
kerül megtervezésre a megyei tartalék terhére tervezett beszerzések összege.
Informatikai eszközöket, szoftvereket, nagy teljesítményű fénymásoló berendezést,
személygépkocsit, bútorokat terveztünk beszerezni a DDRFÜ Tolna megyei
kirendeltsége kialakításához, a közgyűlés és a Hivatal feladatainak ellátásához.
A korábban dologi kiadások között elszámolt, nettó 200 E Ft alatti eszközök
beszerzése is felhalmozási kiadásnak minősül, ezek köre pontosan nem
meghatározható, emiatt a jóváhagyott előirányzat csak keretet jelent.
A Közgyűlés döntött arról, a vagyongazdálkodási terv elfogadásakor, hogy az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására évente kisebb volumenű összeget
biztosít. Erre a célra nettó 1000 E Ft-ot és ennek az összegnek 270 E Ft általános
forgalmi adó vonzatát különítünk el. A Magyarországi Német Színház épületének
homlokzata felújításra, javításra szorul. A költségvetésben erre a célra akkor
biztosítható forrás, ha ismertté válik a felújítás volumene és az önkormányzat
pénzügyi helyzete a javítás felvállalását lehetővé teszi.
A Tolna Megyei Kormányhivatal korszerűsítési munkákat végez majd európai uniós
forrásból a Szent István tér 11-13. szám alatt található irodaépületen. A korszerűsítés
miatt a tisztségviselők és a Hivatal által használt helyiségekben festés, javítás válhat
szükségessé. A várható munkák köre és értéke ma még nem becsülhető, emiatt erre
a célra nem tartalmaz előirányzatot a költségvetés. Amennyiben ebben az évben
aktuálissá válik a feladat, akkor javaslatot teszünk a szükséges előirányzat
biztosítására.
A Tolna Megyei Önkormányzat finanszírozási kiadásai között a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal irányító szervi, működési célú finanszírozására jóváhagyandó
130.410 E Ft összeg szerepel.
A rendelettervezet 3. § (2) bekezdésében a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a testület,
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A Hivatal
költségvetése a dologi kiadások tervezett előirányzatát is tartalmazza, annak a
várható döntésnek megfelelően, amely lehetővé teszi a Hivatal számára a dologi
kiadásokkal való gazdálkodást.
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 18.369 E
Ft-ban, ezen belül a működési költségvetés bevételét 15.869 E Ft-ban, a
felhalmozási költségvetés bevételét 2.500 E Ft-ban javasoljuk megállapítani.
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A költségvetési kiadások előirányzatát 166.051 E Ft-ban, ebből a működési
költségvetési kiadások tervezett összegét 163.551 E Ft-ban, a felhalmozási
költségvetési kiadások volumenét 2.500 E Ft-ban határoztuk meg.
A költségvetés egyenlege 147.682 E Ft hiányt mutat, amit az irányító szerv által
biztosított 130.410 E Ft támogatás, valamint a költségvetési maradvány 17.272 E Ft
összege finanszíroz. A finanszírozási bevételek a költségvetés egyensúlyát
biztosítják.
A működési költségvetésben az ÁROP pályázat keretében elszámolható bér és
járulék kiadások fedezetére az önkormányzat által lehívható és átadandó működési
célú támogatás szolgál, 13.167 E Ft összegben.
Működési bevételekből 2.702 E Ft előirányzattal számolunk. A tervezett összeg az új
számviteli előírások betarthatósága miatt magasabb a 2013-ban tervezett, illetve a
koncepcióban számított volumennél. Itt jelenik majd meg a nyújtott kölcsönök
törlesztésének elmaradása miatt felszámított késedelmi kamatból esetleg befolyó
bevétel, továbbá a nem várt bevételekre figyelemmel is indokolt volt emelni az
előirányzatot. A realizálás kisebb kockázatot jelent, de a minimális mértékben
túltervezett összeg teljesítésének esetleges elmaradása nem veszélyezteti a
költségvetés végrehajtását.
A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat 2.500 E Ft összege a munkáltató
által korábban nyújtott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök visszafizetéséből
keletkezik. Az előirányzat magasabb a koncepcióban számítottnál, a már említett
jogszabályi előírások miatt szintén kissé túltervezett az előirányzat.
A működési költségvetési kiadásokon belül személyi juttatásokra 93.832 E Ft,
munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 25.243 E Ft, dologi
kiadásokra 44.476 E Ft előirányzattal számolunk.
A személyi juttatás kiadáson belül európai unós projekt terhére várhatóan
elszámolható összeg 10.368 E Ft személyi juttatás és 2.799 E Ft szociális
hozzájárulási adó. A tervezett előirányzat ezeket a kiadásokat már magában foglalja,
fedezetét a támogatás államháztartáson belülről bevétel képezi. Az elszámolhatóság
a kifizetési kérelmek benyújtásához és elfogadásához kötött. A kifizetések
utófinanszírozásúak, emiatt a kiadások teljesítését az önkormányzatnak meg kell
előlegeznie. A projekt 2014. szeptember 30-ával zárul. Az utolsó néhány havi
elszámolásra kerülő bér és járulék kiadás csak a projekt lezárásának elfogadását
követően térül majd meg.
Beépült a személyi juttatás előirányzatba a reprezentációs kiadások összege is.
A munkaadót terhelő járulék kiadás magában foglalja a szociális hozzájárulási adó, a
korkedvezmény biztosítási járulék, a táppénz hozzájárulás, az egészségügyi
hozzájárulás és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó összegét.
A Hivatal gondoskodik az épület üzemletetési kiadásainak finanszírozásáról, a
gépjárművek üzemeltetési kiadásainak rendezéséről, a mobiltelefon, a vezetékes
telefon szolgáltatás díjának kifizetéséről, az internet használat, a szervergépek
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működtetése díjának megfizetéséről, a postai feladási díjak teljesítéséről, az
alkalmazott iktató és ügyviteli szoftverek és eszközök karbantartásáról, a
sokszorosítási feladatok végrehatásához szükséges anyagok beszerzéséről, illetve
minden a Közgyűlés, a bizottságok, a Hivatal működési feltételeinek biztosításával
szorosan összefüggő feladatok ellátásáról, az adatszolgáltatások teljesítéséről.
A Hivatal dologi kiadásai a felsorolt feladatok finanszírozását biztosítják.
A Hivatal felhalmozási költségvetési kiadásain belül 2.500 E Ft beruházási kiadás
elszámolását tervezzük. A beruházási kiadás tervezett előirányzata az úgynevezett
kisértékű (nettó 200 E Ft alatti bekerülési értékű) tárgyi eszközök beszerzését teszi
lehetővé, amely kiadások korábban a dologi kiadások részét képezték. Informatikai
és egyéb, a folyamatos feladatellátást biztosító eszközök beszerzését teszi lehetővé
az előirányzat.
A költségvetési maradvány igénybevétele a jutalmazásra felhasználható
előirányzatot és járulékát, valamint a 2013. évben nem teljesült üzemeltetési és
telefon szolgáltatási díj éves összegét finanszírozza.
4. §-hoz
A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetésének
költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja
jóvá. A mellékletben foglalt adatok részletesebbek, mint a rendelet
normaszövegében jóváhagyásra kerülő előirányzatok, emiatt indokolt azok melléklet
szerinti jóváhagyása is.
5. §-hoz
A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó, elkülönített
költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási
előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2.
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. §-hoz
A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja
jóvá.
A költségvetési rendeletben jóvá kell hagyni a költségvetési szervek engedélyezett
létszámát, valamint ki kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát.
A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottjainak
engedélyezett létszámát 20 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszám a 2013.
évben jóváhagyott engedélyezett létszámhoz viszonyítva nem változik. Az
Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatottat nem alkalmaz.
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7. §-hoz
Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése
tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A rendelet 7. §-ában
a Közgyűlés a jogszabályi előírásnak eleget téve jóváhagyja az önkormányzat
összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzatát kötelező, önként vállalt és
állami feladatok szinti bontásban.
8. §-hoz
A rendelettervezet 8. §-ában a Közgyűlés az önkormányzat elkülönített
költségvetésének részét képező költségvetési előirányzatok kötelező, önként vállalt
és állami feladatok szerinti bontását hagyja jóvá.
Az államháztartási törvény módosítása miatt a korábban a kiadások elkülönítésére
szolgáló, illetve alkalmazott szakfeladatok megszűnnek. Az önkormányzatok és a
költségvetési szervek rovatokon elszámolásra kerülő tényleges kiadásait kormányzati
funkciók szerint kell ettől az évtől kezdődően kimutatni. A rovatokon tervezésre
kerülő előirányzatokat, illetve azok módosításait kormányzati funkciók szerint nem
kell elkülöníteni, ennek technikai feltételei is nehezen teremthetőek meg, emiatt a
kötelező, önként vállalt és állami feladatok előirányzatait és azok változását csak
összevontan tartalmazza a rendelettervezet.
A kormányzati funkciók jól elkülöníthető feladatokat jelölnek.
9. §-hoz
Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szervek esetében is kötelezővé teszi a költségvetési bevételi és
költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami
feladatok szerinti bontásban történő jóváhagyását. Az Önkormányzati Hivatal
kötelező és állami feladatot lát el. A 2014. évi országgyűlési, helyi önkormányzati,
európai parlamenti képviselő választásokkal kapcsolatos kiadások megelőlegezése
miatt biztosított a költségvetésben az állami feladatok ellátására előirányzat. A
céljelleggel rendelkezésre bocsátott támogatás ismeretében, év közben, az
előirányzatok korrigálhatóak lesznek.
10. §-hoz
Az államháztartásról szóló törvény már hivatkozott 23. § (2) bekezdés a) és b)
pontjában foglaltak, valamint az évet követő elszámolási kötelezettségek indokolttá
teszik, hogy az önkormányzat és az önkormányzati hivatal kötelező, önként vállalt és
állami feladatainak bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportok (működési
költségvetés, felhalmozási költségvetés), kiemelt előirányzatok szerint is jóváhagyja
a Közgyűlés.
A 4. és 5. mellékletben az önkormányzat költségvetési bevételeit, a 6. mellékletben a
Hivatal költségvetési bevételeit fogadja el a Közgyűlés a fenti részletezés szerint.
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A 7. és 8. mellékletben az önkormányzat költségvetési kiadásait, míg a 9.
mellékletben az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásait hagyja jóvá a testület
az államháztartásról szóló törvényben előírtaknak megfelelően.
11. §-hoz
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírja az
államháztartás önkormányzati alrendszere számára, hogy a helyi önkormányzatok
kötelezettséget
a
Kormány
jóváhagyásával
adósságot
keletkeztető
keletkeztethetnek. Működési hitel felvételére nincs lehetőség.
Az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a helyi
önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmaznia kell azokat a fejlesztési
célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése nem tartalmaz olyan
fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
A rendelet 10. melléklete tartalmazza azokat az adatokat, amelyekre a jóváhagyási
kötelezettség vonatkozik.
12. §-hoz
Kötelező tartalmi eleme a költségvetési rendeletnek a Stabilitási törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek bemutatása az ügyletek futamidejének végéig, továbbá a
végrehajtásról szóló kormányrendeletben meghatározott saját bevételek
jóváhagyása.
A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdése a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeit és adóságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11.
melléklet szerint hagyja jóvá.
13. §-hoz
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4)
bekezdése értelmében a polgármester, esetünkben a Közgyűlés elnöke
önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.
Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a költségvetési rendeletnek
tartalmaznia kell a fent idézett előírás szerinti értékhatárt.
A Közgyűlés tehát azt az értékhatárt határozhatja meg, amely értékhatár betartásával
a Közgyűlés elnöke dönthet a források felhasználásáról. A működés folyamatossága
érdekében azt javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy ezt az értékhatárt 20.000 E Ft-ban
határozza meg.
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14. §-hoz
Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a
költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a finanszírozási bevételekkel és
kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.
A befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hitel-, kölcsön
felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszköz betétben történő elhelyezéséről a
Közgyűlés dönt.
Az előző évek költségvetési maradványának igénybevételére a közgyűlés elnöke, a
Hivatal esetében a megyei főjegyző jogosult. A feladatellátás folyamatosságának
biztosítása érdekében az elnök, illetve a Hivatal esetében a megyei főjegyző a
maradványt a zárszámadás keretében történő jóváhagyását megelőzően is jogosult
felhasználni, illetve a terhére kötelezettséget vállalni. Irányító szerv által folyósított
irányító szervi támogatás felett a közgyűlés elnöke, illetve az általa felhatalmazott
kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult személyek rendelkeznek.
15. §-hoz
Az államháztartásról szóló törvény 34. § (2) bekezdése alapján a Közgyűlés
felhatalmazhatja a Közgyűlés elnökét az önkormányzat és a Hivatal jóváhagyott
költségvetési előirányzatainak módosítására, továbbá az jóváhagyott előirányzatok
átcsoportosítására. A felhatalmazást – amennyiben él ezzel a lehetőséggel a testület
- a költségvetési rendeletnek kell tartalmaznia. A rendelettervezet 15. §-ában a
Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét az előirányzatok módosítására és
átcsoportosítására. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti előirányzat
átcsoportosítására jogszabály rendelkezése az irányadó.
16. §-hoz
A költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia az általános tartalék és a
céltartalék összegét. A Közgyűlés a rendelettervezet 16. §-ában hagyja jóvá
elkülönítetten a tartalékokat.
17. §-hoz
Az államháztartásról szóló törvény 24. § (4) bekezdése felsorolja azokat a
kimutatásokat, amelyeket a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul be kell
mutatni. Ezeket a kimutatásokat, illetve az abban foglaltakat csak tudomásul veszi a
Közgyűlés.
Az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési mérlegét közgazdasági
tagolásban a 12. mellélet tartalmazza.
A mérlegben a költségvetés készítésekor be kell mutatni a tárgyévi adat mellett az
előző évi terv adatokat, várható teljesítési adatokat, valamint az előző évet megelőző
év tény adatait.
A kiadások rovatrend szerinti tagolását – ami szintén közgazdasági osztályozásnak
felel meg - külön mellékletében mutatjuk be a Közgyűlésnek.
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A 12. mellékletből megállapítható, hogy a költségvetési bevételek és költségvetési
kiadások a 2013. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentősen növekednek. A
növekedést az európai uniós projekt volumene, valamint az előző évi költségvetési
maradvány egy részének eredeti költségvetésbe foglalása, továbbá a tervezett
előirányzatok tételes változása indokolja.
A 2014. évi költségvetési bevétel a 2013.évi előirányzatnak 131,6 %-a. A
költségvetési kiadások 2014. évi tervezett összege 163,2 %-a a 2013. évi
előirányzatnak.
A tárgyévi személyi juttatás a 2013. évi előirányzat 117,1 %-a, a munkaadót terhelő
járulék kiadás 128,1 %-a az elmúlt évben tervezettnek, míg a dologi kiadás több,
mint kétszerese a 2013. évi dologi kiadási előirányzatnak. Az egyéb működési célú
kiadás pedig több mint háromszorosa az elmúlt évi tervezett összegnek. Ugyanakkor
ismert, hogy a 2013. évi költségvetést is több alkalommal módosítottuk, amikor is
növeltük a felhasználható előirányzatokat. A most előterjesztett tervszámokba már
részben beépültek az évközi növekedést előidéző előirányzatok. (lásd: költségvetési
maradvány, EU projekt).
A várható teljesítéshez viszonyítva a növekedés még dinamikusabb. Az előző évi
teljesítéssel a 2012. év átmeneti jellegére figyelemmel az adatok nem
összevethetőek.
Az önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről
készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletben foglaltak szerint
tudomásul veszi a testület.
Az előirányzat-felhasználási terv elkülönítve tartalmazza a Tolna Megyei
Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait.
A megyei önkormányzatok működési támogatásának ütemezése jogszabályban
meghatározott.
A kiadások többsége folyamatosan, időarányosan merül fel. Az európai uniós projekt
kiadásai 2014. szeptemberig teljesülnek, a bevételek az utólagos finanszírozás miatt
a kiadást követően realizálódhatnak.
A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek
számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint
tudomásul veszi.
Több évet terhelő kötelezettségvállalások a folyamatos szolgáltatási szerződésekből,
a foglalkoztatottak alkalmazásából, valamint az európai uniós projekt kiadásaiból
erednek. A kimutatás - az Ávr. előírásainak megfelelően - a folyamatos
szolgáltatások, a tényleges fogyasztáson alapuló beszerzések esetében a 2013. évi
teljesítés alapulvételével meghatározott, tárgyévet követő három év kötelezettségét
tartalmazza. Az ÁROP projekt keretében 2013-ban, határozott időtartamra létrejött
szerződések – egy kivételével 2014. június 30-a előtt teljesülnek.
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A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évben közvetett támogatást nem nyújt, ennek
ellenére a közvetett támogatások nulla értékét mutató táblázatot a rendelettervezet
15. melléklete tartalmazza.
18. §-hoz
A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 29/A. §-ában
foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő
három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet
szerint tudomásul veszi.
A Közgyűlés külső forrás bevonásával, hitel felvételével nem számol. A költségvetés
keretszámait – a költségvetési maradvány várható összegével – egyensúlyban lehet
tartani.
A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások volumene az európai uniós
projekt befejeződése miatt, illetve a maradvány összegének változása miatt 2015ben a 2014. évhez viszonyítva jelentősen csökken.
A 2015. évre számított keretekkel visszaálltunk arra a szintre, ami a rendszeres
bevételekből finanszírozható. A 2013. és 2014. év maradványa – több okból
adóadóan – lényegesen nagyobb összegű, mint amennyi a normál működés keretei
között a rendszeres bevételekből képződhet. Ezért a 2015-2017. évi előirányzatok
azt a volument mutatják, amely várhatóan rendszeresen az önkormányzat
rendelkezésére áll. Amennyiben az egyes években a tervezettnél nagyobb összegű
megtakarítást, költségvetési maradványt realizálunk, a Közgyűlés a tényleges adatok
ismeretében dönthet majd annak felhasználásáról. Mivel a maradványok egyszeri
források, tartós kötelezettség vállalására nem adnak lehetőséget, ezért a rendszeres
kiadások esetében továbbra is visszafogott, takarékos gazdálkodás indokolt.
A költségvetési bevételeink növekedésével nem számolunk, a költségvetési bevétel
összege közel azonos az egyes években.
A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok jogszabályi előírások miatt
emelkedhetnek. A növekmény finanszírozását más kiadás megtakarításával kell
kigazdálkodni. A 2015. évi személyi juttatás előirányzatban már nem számolunk
azokkal a rendkívüli kiadásokkal (jutalom, külföldi delegáció reprezentációja) amelyek
csak eseti bevételekből finanszírozhatóak. Csökkentettük az egyéb személyi
juttatások volumenét is. A rendszeres források lényegesen szerényebb kiadások
vállalását teszik csak lehetővé.
Az egyes évekre tervezett tartalék a következő év maradvány igénybevételét
biztosítja.
A dologi kiadások előirányzata érdemben nem változhat.
Az önként vállalt feladatok finanszírozására nem képződik forrása az
önkormányzatnak, emiatt önként vállalt feladat támogatásáról csak év közben, az
előző év zárási adatainak ismeretében indokolt dönteni. A tervezett előirányzat
minimális volumenű támogatást tartalmaz.
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A felhalmozási kiadások forrását a lakásalapból nyújtott kölcsönök visszatérítése
képezi. A kölcsönökből visszafizetett összeg folyamatosan csökkenni fog, mert új
támogatások kiadására az elmúlt években már nem került sor, emiatt a fennálló
kölcsönök állománya egyre kisebb lesz. A felhalmozási bevétel csak felesleges
ingóságok értékesítéséből keletkezhet. Az értékesítés volumene emiatt nem
számottevő.
19. §-hoz
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv jóváhagyott
költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai az év közben teljesülő működési célú
támogatás
államháztartáson
belülről
bevétellel,
a
működési
célú
pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel
megemelhetőek. Az előirányzatok módosítására ezekből a forrásokból Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal vezetője a megyei főjegyző jogosult.
Meghatározott
bevételekből
képződő
többletbevételek
felhasználásának
jóváhagyására, az előirányzatok módosítására csak az irányító szerv jóváhagyásával
kerülhet sor.
Az Áht. 35. § (10) bekezdése alapján a Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot
meghaladóan, működési bevételből, közhatalmi bevételből, felhalmozási bevételből
képződő többletbevétel felhasználását a költségvetési rendelet módosítása nélkül
előzetesen, 5.000 E Ft volumenig engedélyezi.
Az előző évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a megyei főjegyző – a
jogszabályi előírások betartásával – a Hivatal kiadási előirányzatát megemelheti.
A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az általa
meghatározott időpontban dönt a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző
hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeletbe
foglalásáról. Az utolsó átvezetést december 31-i hatállyal, legkésőbb az éves
beszámoló elkészítésének határidejéig kell a költségvetési rendeletben végrehajtani.
20. §-hoz
A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Tolna Megyei
Önkormányzat költségvetésében a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott
személy, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a megyei főjegyző
vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni. Ezt rögzíti a
rendelettervezet 20. §-a.
21. §-hoz
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartáson kívüli források átvételére és
átadására vonatkozó rendelkezéseket a Közgyűlés rendeletben szabályozza. A
költségvetési rendelettervezet 21. §-ában ezen kötelezettségének tesz eleget a
testület. A tárgykör szabályozása a 2013-ban év közben elfogadott
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rendelkezésekhez képest érdemben nem változik. Az alapítványi forrás átadása és
átvétele a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre.
22. §-hoz
A 2014. január 1-jétől hatályos módosításokat figyelembe véve megszűnik a
költségvetési szervek önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő
besorolása, a vonatkozó jogszabályi előírások hatályon kívül helyezésével.
Az Ávr. új rendelkezése alapján a költségvetési szervek alaphelyzetben a személyi
juttatás és munkaadót terhelő járulék kiadások előirányzatával rendelkeznek, míg az
ezen kívüli előirányzatokkal nem. A költségvetési szervek esetében jogszabály vagy
az irányító szerv jogosult arról rendelkezni, hogy az Ávr. 7. § (1) bekezdés b)
pontjában foglalt előirányzatokkal az adott költségvetési szerv jogosult-e rendelkezni.
A döntés módját nem szabályozza a jogszabály. Az alapító okiratok a jövőben a
gazdálkodással kapcsolatos szabályokat nem tartalmazzák.
Az Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv, emiatt döntenie kell a Közgyűlésnek
arról, hogy dologi és egyéb kiadásai előirányzataival a Hivatal gazdálkodhat-e.
Azt javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy a költségvetési rendelet keretében
rendelkezzen ebben a kérdésben. A tervezetben foglaltak szerint a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt,
költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.
Az Áht. 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Kormány rendeletében
meghatározott költségvetési szerv gazdasági szervezettel rendelkezik.
Az Ávr. 8. §-a sorolja fel azokat a költségvetési szerveket, amelyek a Kormány
rendelete alapján gazdasági szervezettel rendelkeznek. A megyei önkormányzati
hivatalról ugyanakkor, mint kötelező gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési
szervről az Ávr. nem rendelkezik, míg a települési önkormányzatok hivatalai
esetében ez pontosan meghatározott.
A megyei önkormányzat hivatalának szervezetén belül működik Pénzügyi Osztály, de
feladatokat
–
pl.:
a
működtetéssel,
a
gazdálkodással
összefüggő
vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok - több szervezeti egység látja el. Az
Ávr. 9. § (9) bekezdésében foglaltak alapján az Ávr. 10. § (3a) bekezdése szerinti
költségvetési szerv – ide sorolható a megyei önkormányzat hivatala is – a helyi
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a tervezéssel,
gazdálkodással,
ellenőrzéssel,
finanszírozással,
adatszolgáltatással
és
beszámolással kapcsolatos feladatokat a gazdasági szervezetével, gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv
vezetője által kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személlyel látja el.
Az Ávr. 9. § (1) bekezdése, 10. § (3c) bekezdése alapján – gazdasági szervezet
hiányában - a megyei önkormányzati hivatal egészében kell az Ávr. 9. § (1)
bekezdésében foglalt feladatok ellátását biztosítani.

23
Az Ávr. 7. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 27. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt gazdálkodási feladatok ellátására a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal, megállapodás alapján a Tolna Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
vonatkozásában a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt jelöli ki.

23. §-hoz
A rendelettervezet 23. §-a az Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetményéről, egyéb juttatásairól szól. A köztisztviselők juttatásai a
megelőző évhez képest nem változnak. Cafetéria juttatás – az adó és egyéb
közteherrel együtt - 200000 Ft/fő/év összegben állapítható meg.
Az illetmények nem emelkednek, ugyanakkor az előlépések
illetményekben annak bekövetkezésekor érvényesíteni kell.

hatását

az

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján
határozza meg a testület az évközi bérmegtakarítások terhére fizethető jutalom
volumenét.
24. §-hoz
A rendelettervezet 24. §-ában a lakásépítés, vásárlás támogatásának
megszüntetéséről és a bevétellel kapcsolatos egyéb rendelkezésekről szól.
A befolyó bevétel a Hivatal felhalmozási, ezen belül beruházási kiadásai fedezetét
képezi. A gazdálkodás során figyelemmel kell lenni arra is, hogy a bevétel teljesítése
negyedévente esedékes.
25. §-hoz
A Tolna Megyei Önkormányzat köztisztviselőinek, tisztségviselőinek és képviselőinek
juttatásait a MÁK központosított illetményszámfejtés keretében számfejti. Az
önkormányzat az állami támogatást nettó finanszírozás keretében kapja, melynek
értelmében az adó és járulék befizetéssel nettósított állami támogatást folyósítják a
részére. A központosított illetményszámfejtés keretében forgótőkét kell
engedményezni a Magyar Államkincstárra a szükséges kiadások, levonások
megelőlegezése céljából. A forgótőke engedményezésre a Közgyűlés elnöke kap
felhatalmazást.
26. §-hoz
A rendelet 26. §-a a pályázatok benyújtásával kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket tartalmazza. Meghatározott következmények, feltételek esetében a
pályázat benyújtása a Közgyűlés jóváhagyásához kötött.
27. §-hoz
A rendelet 27. §-ában – az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján követelésekről történő lemondás eseteit és módját határozza meg a Közgyűlés.
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28. §-hoz
Az Áht. 109. § (6) bekezdésében felhatalmazást kaptak a helyi önkormányzatok,
hogy a készpénzben történő kifizetés eseteit rendeletben szabályozzák. Erre teszünk
javaslatot a rendelettervezet 28. §-ában.
29. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről szól a tervezet 29. §-a.
30. §-hoz
A hatályos jogszabályi előírások szerint, amennyiben a Közgyűlés a költségvetési
rendeletet tárgyév január 1-jéig nem alkotja meg, a Közgyűlés elnöke jogosult a
bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítésére. A január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása között
beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról a Közgyűlés elnökének be kell
számolnia. A bevételeket és kiadásokat beépítettük a költségvetési rendeletbe.

3. számú melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Alapító okiratának módosításáról
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1) Az Alapító okirat bevezető részének két bekezdése helyébe az alábbi
bekezdés lép:
„A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei
Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”
2) Az Alapító okirat 3. pontjának elnevezése helyébe a következő elnevezés lép:
„ Létrehozásáról rendelkező jogszabály:”
3) Az Alapító okirat 3. pontjának tartalma törlésre kerül.
4) Az Alapító okirat 4. Közvetlen jogelődjének neve, székelye: pont elnevezése
és tartalma törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 4. pont elnevezése az
alábbiakra módosul:
„4. Közfeladata, alaptevékenysége”
5) Az Alapító okirat 4. pontja az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
„ 4.1 Közfeladata:
A megyei önkormányzat és szervei működésével, a Közgyűlés elnöke vagy a
megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
4.2 Szakmai alaptevékenysége:
- az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés elnöke vagy a
megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása;
- a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása
jogszabályban foglaltak szerint;
- a népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak
szerint;
- területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs
feladatok ellátása;
4.3 Tevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése
011130 Önkormányzatok ás önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
016010 Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek”
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5) Az Alapító okirat 4.3 Tevékenységek, kormányzati funkciók szerinti
megjelölése: alpontja két új kormányzati funkcióval egészül ki:
„013360 Más
szervek
részére
végzett
pénzügyi-,
gazdálkodási,
üzemeletetési, egyéb szolgáltatások
041140 Területfejlesztés igazgatása”
6) Az Alapító okirat 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: pontjának
elnevezése és tartalma a következők szerint módosul:
„ 5.Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége”
7) Az alapító okirat 6. Alaptevékenysége: elnevezésű pontja törlésre kerül.
8) Az Alapító okirat 7. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok
arányában:”
9) Az alapító okirat 10. „Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve,
székhelye: elnevezésű pont törlésre kerül.
10) Az Alapító okirat 11. Gazdálkodási besorolása megjelölésű pont törlésre kerül.
11) Az Alapító okirat 12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak)
kinevezési, megbízási, választási rendje megjelölésű pontja második és
harmadik bekezdése törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a következő új
bekezdésekkel egészül ki:
„A megyei közgyűlés elnökét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 73. §-ában foglaltaknak megfelelően, – saját tagjai sorából- titkos
szavazás útján választja a Közgyűlés megbízatásának időtartamára, illetve a
Közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlési elnök megválasztásáig
tart.
A megyei főjegyzőt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 246. §-ában és a
247. § (1) bekezdésében foglaltakat, a közgyűlés elnöke – pályázat alapján
határozatlan időre - nevezi ki. „
12) Az Alapító okirat 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony(ok) megjelölése pontjának két bekezdése törlésre kerül, ezzel
egyidejűleg a következő két új bekezdéssel egészül ki:
„A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.”
13) Az Alapító okirat 14. egyéb rendelkezések pontjának utolsó bekezdése
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a következő új bekezdéssel egészül ki:
„A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat,
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi
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Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is.”
14) Az Alapító okirat 7. 8. 9. 12., 13., és 14. pontjának megjelölése 6., 7.,8.
,9.,10.,11. megjelölésre változik.
15) Az Alapító okirat módosítása 2014. március 31-én lép hatályba.
Szekszárd, 2014. február ….
dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
Az Alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
…/2012. (II. 17.) kgy. határozatával 2012. március 16-ai hatállyal jóváhagyta.
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

4. számú melléklet

Alapító okirat
Bevezető
A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi
alapító okiratot adja ki:

1.

A költségvetési szerv neve:
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

2.

A költségvetési szerv székhelye:
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

3.

Létrehozásáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése:

4.

Közfeladata, alaptevékenysége
4.1 Közfeladata:
A megyei önkormányzat és szervei működésével, a Közgyűlés elnöke vagy a
megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
4.2 Szakmai alaptevékenysége:
- az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés elnöke vagy a
megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása;
- a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása
jogszabályban foglaltak szerint;
- a népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak
szerint;
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- területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs
feladatok ellátása;
4.3 Tevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése
011130 Önkormányzatok ás önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
013360 Más
szervek
részére
végzett
pénzügyi-,
gazdálkodási,
üzemeletetési, egyéb szolgáltatások
016010 Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041140 Területfejlesztés igazgatása
5.

Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

6.

Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok
arányában:
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem
folytat.

7.

Illetékessége (működési köre):
Tolna megye

8.

Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér
11-13.
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13.

9.

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási,
választási rendje:
A megyei önkormányzati hivatalt a Közgyűlés elnöke irányítja, mint közhatalmi
költségvetési szervet (mint igazgatási apparátust) a megyei főjegyző vezeti.
A megyei közgyűlés elnökét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 73. §-ában foglaltaknak megfelelően, – saját tagjai sorából- titkos
szavazás útján választja a Közgyűlés megbízatásának időtartamára, illetve a
Közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlési elnök megválasztásáig
tart.
A megyei főjegyzőt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 246. §-ában és a
247. § (1) bekezdésében foglaltakat, a közgyűlés elnöke – pályázat alapján
határozatlan időre - nevezi ki.
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10.

Foglalkoztatottjaira
megjelölése:

vonatkozó

foglalkoztatási

jogviszony(ok)

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
11.

Egyéb rendelkezések:
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az 1990. évi LXV. törvényben
foglaltaknak megfelelően 1990. szeptember 30. napján jött létre, határozatlan
időre. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv,
átalakításához, átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés, vagy az alapító
döntése szükséges, míg megszüntetését jogszabály mondhatja ki.
A Tolna Megyei Önkormányzat a 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet
alapján az alapító okiratban rögzített közszolgáltatási feladatokat is elláthat.
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat,
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is.

Szekszárd, 2014. február ….

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2000. október 25-i
ülésén a 80/2000. (X. 25.) kgy. határozatával, az első módosítását az 53/2004. (VI.
30.) kgy. határozatával, a második módosítását a 20/2005. (IV. 19.) kgy.
határozatával, a harmadik módosítását a 120/2006. (XII. 15.) kgy. határozatával, a
negyedik módosítását a 135/2007. (XII. 21.) kgy. határozatával, az ötödik
módosítását a 23/2009. (III. 27.) kgy. határozatával, a hatodik módosítását az
57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, a hetedik módosítását a 44/2011. (IV. 28.) kgy.
határozatával, a nyolcadik módosítását 3/2012. (II. 17.) kgy, határozatával, kilencedik
módosítását …/2014. (II….) kgy. határozatával, 2014. március 31-i hatállyal fogadta
el.
Szekszárd, 2014. február ….

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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Vezetői összefoglaló

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának megalkotását alapos előkészítő
tevékenységek előzték meg. Primer és szekunder forrásból származó adatgyűjtések
és ebből készített elemzések, valamint a tervezési munkába bevont partner
szervezetek által megfogalmazott javaslatok, szakmai vélemények segítségével
2012. november végére elkészült a koncepciót megalapozó helyzetértékelés. A
megye állapotát bemutató elemzés azzal zárult, hogy egyben javaslatokat is
megfogalmaztuk lehetséges fejlesztési irányokra a szakmai anyag alapján elkészített
SWOT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) elemzés alapján. A
helyzetértékelést elérhetővé tettük a megyei önkormányzat saját weboldalán a
http://www.tolnamegye.hu/teruletfejleszes_2013/terfej_koncepcio_felmunkveg.pdf
linken és partner szervezeteinket arra kértük, hogy fogalmazzanak meg javaslatokat
lehetséges fejlesztési irányokra vonatkozóan. A tervezési munkába közvetlenül
bevont több mint 200 gazdasági szervezet, civil szervezet és települési
önkormányzat számára tettünk javaslatot, fogalmaztunk meg fejlesztési célokat
(átfogó és stratégiai célok, illetve lehetséges prioritások). A megyei önkormányzat
javaslatait ismertető konzultációs fórumnapokon a tervezési munkába bevont
partnerek elmondták saját javaslataikat. A véleményekkel, javaslatokkal együtt
elkészítettük a következő finanszírozási időszak javasolt célrendszerét. A megyei
szereplők, érintettek által visszacsatolt vélemények jelentős mértékben
megerősítették a helyzetértékelés során megfogalmazott problémák fennállását és
azok megoldási lehetőségeit, valamint rámutattak azokra a megyei sajátosságokra
(erősségekre) is, melyek elsősorban erőforrásként szolgálnak majd az előttünk álló
2014-2020-as időszakban.
A koncepció elsődleges célja, hogy már készítése során aktivitásra,
összefogásra, együtt gondolkodásra bíztassa a megyei szereplőket, az érintetteket.
Ösztönözze őket arra, hogy ismereteiket, tudásukat, szakértelmüket, gyakorlati
tapasztalataikat felhasználva önállóan, egyénileg és másokkal együttműködve is
segítsék elő a megye fejlesztését, fejlődését. Az azonos területen (ágazatonként,
termékpályánként) tevékenykedő vállalkozások, termelők számára segítse elő a
gazdasági együttműködést, a közös fejlesztéseket, beruházásokat.
A megye egyik legjelentősebb kitörési pontja a vidékfejlesztésben rejlő Tolna
megyei lehetőségek kiaknázása lehet. A mezőgazdasági alapanyag-termelő
tevékenységgel jellemezhető megyét az élelmiszeripar, a feldolgozóipar egyik
jelentős Magyarországi központjává kell tenni.
A koncepció azzal a céllal készül, hogy kijelölje Tolna megye lehetséges
kitörési pontjait, meghatározza azokat a főbb fejlesztési irányokat, amelyre a megye
a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt kíván fektetni. A megyei (területi)
programozáshoz rendelt források felhasználásának alapját képezi majd e
dokumentum, hiszen a tervezett megyei fejlesztéseknek a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedniük kell.
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I.

A megye jövőképe /„Itthon Tolnában”/

Legfontosabb feladatunk, hogy a Tolna megyei emberek boldogok, elégedettek
legyenek, aktívan, egészségesen és egészséges környezetben éljenek városban és
a vidéki kistelepüléseken egyaránt, és ezáltal otthonuknak tekintsék Tolna megyét. A
vonzó városi és vidéki élettér megteremtésével, a tervezett fejlesztésekkel biztosítjuk
a fiatalok helyben maradásához szükséges feltételeket és a munkavállalást. A
gazdasági szervezetek ágazatonkénti és termékpályánkénti összefogásának
ösztönzésével új, az együttműködésekre épülő K+F+I központok kialakításával a
helyi erőforrásokra építve megerősítjük a megye gazdasági potenciálját, új
munkahelyeket hozunk létre.
Különös hangsúlyt fektetünk a vidékfejlesztésre, a helyben előállított mezőgazdasági
alapanyagok magas hozzáadott értékű helyben történő feldolgozására és piaci
értékesítésének elősegítésére. Ösztönözzük a mezőgazdasági termelőket, a széles
körű termelői összefogásokra, az őstermelőket, kistermelőket a biotermelésre,
agrárkörnyezet-gazdálkodásra, ökogazdálkodásra, elősegítjük a helyi gazdák
agrármarketing-tevékenységét a Tolna megyében előállított mezőgazdasági
termékek (termények) piaci értékesítésének javítása érdekében. Megerősítjük a
megyében hagyományosan jelenlévő iparágakat (bőr- és textilipar, élelmiszeripar,
gépgyártás,
fémfeldolgozás),
biztosítjuk
piaci
részesedésük
növelését,
termékfejlesztésüket előtérbe helyezve a (pl.: kézműves) magasabb hozzáadott
értékű termékek előállítását, piaci értékesítését. A megye rendkívül gazdag
természeti
erőforrásainak
és
épített
környezetének
szélesebb
körű
megismertetésével, tematikus összekapcsolásával olyan turisztikai vonzerőt
kívánunk adni Tolna megyének, hogy mind a nemzeti, mind a nemzetközi turisztikai
kínálati piacon ismert és keresett legyen. A megye városait és azok közvetlen
vonzáskörzetét együtt, funkcionális térségként fejlesztve elősegítjük a város és vidék
együttműködését (CLLD), együtt gondolkodását, ezáltal a városok közelében lévő
falvak fejlődését, fejlesztését is.
Önálló térségfejlesztési programok indításával kiemelten kívánjuk fejleszteni a
megye középső, fejletlenebb, infrastruktúra-hiányos, aprófalvas területeit elősegítve
az ott élők életkörülményeinek javítását, a megyén belüli területi különbségek
csökkentését. A megyét érintő közúti, vasúti közlekedési infrastruktúra-fejlesztésével
a településkapcsolati hiányok felszámolásával elő kívánjuk segíteni a megye, a
megyén belüli települések, a térség- és településközpontok elérhetőségének
javítását.
Szekszárd mint megyei fejlesztési pólus fejlődését támogatjuk központi és
idegenforgalmi funkcióinak megerősítésével, illetve megyei szintű gazdaságilogisztikai központi szerepének kialakításával.
A civil szervezetek aktív szerepvállalásának támogatásával élettel töltjük meg a
kulturális és sportlétesítményeinket, aktív közösségfejlesztő munkával megerősítjük
a helyi identitástudatot. A megyénkben és szomszédos megyékben (Somogy,
Baranya, Fejér) lévő főiskolai, egyetemi háttérre, szakmai tudásra építve, valamint a
helyi adottságokra alapozva szak- és felsőoktatási képzéseket, átképzéseket
szervezünk, melyeket folyamatosan, a munkaerő-piaci igényekhez igazítunk.
Támogatjuk a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának oktató, képző, kutató
és fejlesztő munkáját.
Támogatjuk a Paksi Atomerőmű blokképítéséhez kapcsolódó szak- és felsőfokú
képzések indítását, illetve elősegítjük a megyében működő gazdasági szervezetek
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beruházás előkészítésében és a megvalósításában való minél szelesebb körű
bevonását.
Tolna megye területére tervezett, a célrendszer égészét felölelő jelentősebb területi
beavatkozásokat az 1. számú mellékletben szereplő ábra mutatja.
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I. 1. Tolna megye fejlesztésének alapelvei

1. A Fejlesztési Koncepció első számú célja azt megalapozni, hogy a jövőben – a
2014-20-as fejlesztési ciklus során és azt követően - minél több és a megye számára
minél több haszonnal járó forrás érkezzen Tolna megyébe. Ennek szellemében célul
tűzhető ki, hogy a következő hét évben a különböző fejlesztési programból a
megyébe érkező forrás legalább annyi, vagy több legyen, mint amennyi az előző hét
évben a megyében rendelkezésre álló százmilliárd forint volt.
2. A fejlesztési források hasznosságának mércéje az, hogy mennyire erősödik a
megyei gazdaság, illetve hogy mennyire képesek a fejlesztések a megye társadalmikörnyezeti helyzetén tartósan javítani.
A megye gazdaságának erősödése a gazdasági aktivitás és a tőkevonzó képesség
erősödését, a termelési kapacitások és a piacok bővülését jelenti. A termelés
bővülése során növekszik a megye gazdaságában rendelkezésre álló tőke, javul a
megyében működő vállalkozások technológiai színvonala és új munkahelyek jönnek
létre. A megyei piac növekedése során bővül a helyi fogyasztás, egyre több turista
érkezik Tolna megyébe, továbbá egyre több és jobb szolgáltatás közül választhatnak
a Tolna megyeiek.
A fejlesztési források gazdasági hatásaikon túl azt is célozzák, hogy





a megye népességmegtartó ereje növekedjen,
a települések és más helyi közösségek megerősödjenek,
a társadalmi béke és a biztonság stabilitása fennmaradjon,
meg tudjon erősödni a fenntarthatóságra és a környezettel való harmóniára
épülő vidéki életmód.

3. A Fejlesztési Koncepció a megye gazdasági, társadalmi és politikai szereplők
számára készülő együttműködési platform, az összefogás céljait és eszközeit kijelölő
alapdokumentum. A Koncepció törekvése, hogy kereteket adjon ahhoz, hogy a
megyében felmerülő fejlesztési elképzelések hosszú távon ható, a megyében élők
életminőségét érdemben javító fejlesztési történetekké álljanak össze. A megye
kulcsszereplői által közös alapvetésként elfogadott Koncepció arra ad lehetőséget,
hogy a jövőre nézve meghatározhatók legyenek a fejlesztési törekvések valóra
váltásához szükséges közös lépések: milyen fejlesztésekért szükséges a megyének
lobbizni, milyen ütemtervet érdemes a fejlesztési történetekhez megfogalmazni.
4. A Fejlesztési Koncepció célul tűzi ki, hogy Tolna megyében alakuljon ki és
erősödjön meg az a tudásbázis, intézményrendszer, közösség és kultúra, amely
képes minél több megyei szereplőt mozgósítani a fejlesztési források megszerzésére
és hasznosítására. Azaz: jöjjön létre a megyében a fejlesztési központok rendszere
és hálózata, az önkormányzat és vállalkozások fejlesztési történeteket összeállító és
azokat megvalósító együttműködései.
5. A Fejlesztési Koncepció funkciója, hogy hidat építsen az uniós fejlesztési
intézményrendszer, nyelv, hozzáállás és a helyi szándékok, lehetőségek közé. A
megye közélete és kulcsszereplői a fejlesztési forrásokat elsősorban, mint a konkrét
lehetőségekhez kapcsolódó projekteket értelmezik, a brüsszeli intézmények viszont
összeurópai, általános célok megvalósulását kérik számon. Az elvek és a cselekvés
közötti összhangot egy, a mind a két oldal elvárásait értő és azoknak megfelelő célés intézményrendszer tudja megteremteni.
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6. Tolna megye az ország központi jelentőségű pontjaitól távol fekvő, kisvárosokra és
kis falvakra épülő agrárvidék. A megye természeti szépségekben gazdag, de kevés a
jelentős mértékű turizmust magától értetődően megteremtő attrakció. Tolnára
jellemző, hogy mindenhol erős a helyi identitás, helyi kultúra. A Fejlesztési Koncepció
szempontjából az a legfontosabb kihívás, hogy hogyan lehet az erős helyi kultúrában
és a környezetben rejlő energiákat mozgósító, realisztikus fejlesztési történeteket
összeállítani és megvalósítani.

7

II.

A megye célrendszerének bemutatása

II.1.

A megye fejlesztésének átfogó és stratégiai céljai

A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció átfogó céljainak meghatározását
elsősorban a koncepció helyzetértékelése során meghatározott fejlesztési irányok
határozták meg, valamint azok a megyei sajátosságok (erősségek, gyengeségek,
lehetőségek, veszélyek) amelyek közvetlen beavatkozásokat igényelnek. Három fő
terület fejlesztése kiemelten fontos:
-

-

-

gazdaságfejlesztés, hogy az emberek számára új munkahelyeket hozzunk
létre és megőrizzük a meglévőket:
Az Európai Unió tagállamai együttesen ismerték fel, hogy a világot és egész
Európát is sújtó gazdasági válság ellen a leghatékonyabb eszköz a gazdaság
kiemelt fejlesztése, amely megoldást adhat az egyre erősödő, éppen a válság
következménye okán komoly problémát jelentő foglalkoztatási szint
csökkenésére is. Az Európa 2020 Stratégia és a Nemzeti Fejlesztés 2020
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció is azt a célt fogalmazza
meg, hogy a következő finanszírozási időszakban a legtöbb forrást
gazdaságfejlesztésre kell fordítani a társadalmi és környezeti szempontok
figyelembe vételével. A megyei koncepció helyzetértékelése során a megye
állapotát jellemző adatok, folyamatok vizsgálata is azt támasztotta alá, hogy
ezen a területen kell a legtöbb forrást, támogatást felhasználni, annak
érdekében, hogy érdemi eredményeket tudjunk 2020-ig elérni.
humánerőforrás-fejlesztés, hogy a megszerzett tudást, szakértelmet
helyben tartsuk, hogy a gazdaság igényeit jobban ki tudjuk elégíteni:
A mai szakképzési rendszer nem igazodik az állandóan mozgásban lévő
gazdasági, piaci igényekhez, ugyanakkor piacképes szakmák elméleti és
gyakorlati oktatási színvonala elmarad a piaci, gazdasági szereplők
elvárásaitól. Megfelelő támogatással megyei, szervezett, gyakorlatorientált
szakképzési rendszer kialakításával a szakképzés eredményessége
egyértelműen javítható. Fejleszteni kell a megye felsőoktatási potenciálját is, a
kapacitások bővítésével és a meglévők átszervezésével (pl.: PTE IGyK). A
gazdaság szereplőinek szélesebb körű bevonásával (elsősorban gyakorlati
szakképzés helyszínei) a szakképző intézményekben indított képzések
alaposabb tervezésével, az elméleti oktatási anyagok naprakész, jövőbe és a
környezettudatosságra is tekintő ismeretanyagokkal való kibővítésével
hatékonnyá és piacképessé válik a megyei szakképzés. Az új képzések
indításánál a jelentősebb beruházásokat, fejlesztéseket is érdemes
figyelembe venni (pl.: paksi atomerőmű - új blokkok építése).
vidékfejlesztés, hogy a megye vidékies jellege ne hátrány, hanem előny
legyen az itt élők számára, hogy a megye középső aprófalvas térsége ne még
inkább leszakadjon, hanem a városokkal együtt, azokhoz felzárkózva
(funkcionális térségként) tudjon fejlődni, a természeti erőforrások védelmének
szem előtt tartásával.
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Átfogó célok
1.1. A megye gazdasági
potenciáljának növelése,
a vállalkozói aktivitás
erősítése

1.2. Társadalmi
megújulás

1.3. A vidékies térségek
gazdasági
szerepvállalásának
megerősítése és vonzó
vidéki élettér
megteremtése

Stratégiai célok
1.1.1. Új K+F+I és
logisztikai központok
kialakítása vállalkozói
együttműködések
létrehozásával
iparáganként,
termékpályánként

1.2.1. Oktatásfejlesztés,
hátrányos helyzetű
csoportok munkaerőpiaci esélyeinek javítása

1.3.1. Mezőgazdasági
alapanyagokra épülő nagy
hozzáadott értékű termék
előállítás, feldolgozás,
piaci értékesítés és
agrármarketing
tevékenység termelői
együttműködéssel

1.1.2. Piacképes,
hagyományosan
jelenlévő ipari ágazatok
fejlesztése, valamint a
kiemelten magas
kézimunka igényű,
elsősorban könnyűipari
tevékenységek
(gépgyártás,
fémfeldolgozás
élelmiszeripar, textil- és
bőripar)

1.2.2. A kedvezőtlen
demográfiai folyamatok
(negatív) hatásainak
mérséklése

1.3.2. Vidéki életminőség
javítása és a rurális térség
népességmegtartó
képességének
elősegítése

1.2.3. Települési
infrastruktúra és
közszolgáltatások
fejlesztése

1.1.3. A megye
természeti
erőforrásainak, táji és
természeti értékeinek és
épített környezetének
szélesebb körű
megismertetése,
potenciáljának javítása,
fenntartható
hasznosítása és
tematikus
összekapcsolása
1.1.4. Vállalkozások
versenyképességének
erősítése
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II.1.1. átfogó cél: A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói
aktivitás erősítése
III.1.1.1. stratégiai cél: Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói
együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként
Széles körű, gazdasági célú vállalkozói együttműködések (klaszterek,
projektszervezetek)
támogatása
a
Tolna
megyei
vállalkozások
piaci
szerepvállalásának megerősítése érdekében ágazatonként, illetve termékpályánként
A helyi gazdaság fejlesztése és a megyei foglalkoztatás növelése érdekében
kiemelten fontos, hogy a helyi (Tolna megyei) vállalkozások felkészüljenek a várható
Tolna megyei fejlesztések megvalósítására. Ennek érdekében valamennyi ágazatot
tekintve erősíteni szükséges iparáganként, illetve termékpályánként a vállalkozói,
termelői együttműködéseket. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar
hozzájárulhat a megyei hiánypótló képzések kialakításához, megszervezéséhez
(borászati centrum létrehozása, mérnökinformatikus képzés beindítása).
Szekszárdi szőlészeti és borászati kutatás-fejlesztési központ kialakítása a Pécsi
Tudományegyetem szakmai együttműködésével
A borvidék nagy múltja, kiváló termőhelyi adottságai és minőségi borai jó
alapot nyújtanak a további fejlődésre. A termék- és termelésfejlesztésben szükséges
tudásbázissal a Pécsi Tudományegyetem rendelkezik, mely a helyi szőlészek és
borászok szakmai tapasztalatával a Szekszárdi és Tolnai Borvidék hasznára válhat.
Dombóvár és Tamási központtal mezőgazdasági célú K+F bázis kialakítása a
Kaposvári Egyetem szakmai együttműködésével
A jó termőhelyi adottságoknak megfelelően megosztható a kutatóközpont a két
település között. Mindkét város térségében hagyományosan nagy súllyal bír a
mezőgazdaság, melynek továbbfejlesztésében a Kaposvári Egyetem nyújthat
segítséget.
Energetikai K+F bázis kialakítása Paks és Tamási központokkal
Pakson a mérnöki szaktudás kamatoztatása egyéb energetikai célú
beruházások megvalósítására és a Paksi Atomerőmű blokkjainak bővítése
érdekében, valamint Tamásiban helyi kezdeményezésű megújuló energia
felhasználásra alapozva kutatóközpontot kell létrehozni.
A helyi mezőgazdasági alapanyag-termelési igényekhez igazított helyi logisztikai
alközpont kialakítása funkcionális térségenként
A termelési hatékonyság a szállításban, raktározásban is fontos. Ezért
elengedhetetlen a helyi logisztikai bázisok racionalizálása, ahol szükséges, ott pedig
a kapacitás növelése, a szolgáltatások fejlesztése.
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A helyi alapanyag-termelési igényekhez igazított térségi logisztikai bázisok
kialakítása a megyét érintő jelentősebb vasúti, közúti, vízi közlekedési
csomópontokban
A termékek szállításához szükséges az országos, illetve nemzetközi folyosók
mentén logisztikai főközpontok kialakítása, tekintettel a csomóponti helyzetre,
valamint a termékek szállítási távolságára. Fontos a csomópontok (Bátaszék,
Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Szekszárd, Tolna) és kikötők (Dunaföldvár
(TEN-T hálózatba emelése), Paks, Bogyiszló és Fadd-Dombori térsége)
megközelíthetőségének, szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi javítása
szárazföldön és vízen egyaránt.
Tolna megye területére az „Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói
együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként” című stratégiai cél
keretében tervezett jelentősebb területi beavatkozásokat az 2. számú mellékletben
szereplő ábra mutatja.
II.1.1.2. stratégai cél: Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok
fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari
tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőripar)
Tejipari és húsipari alapanyagokra épülő termékfejlesztés, élelmiszeripari és
mezőgazdasági gépgyártás szekszárdi központtal
Szükséges a már meglévő tejipari termékek folyamatos fejlesztése, ennek
következtében az ágazat piaci részesedésének növelése. Fontos a potenciálisan
számba vehető tejipari kapacitások jobb kihasználása, speciális, magas hozzáadott
értékű (kézzel készített, kisüzemi, manufaktúrás) termékek előállítása. Újra kell
éleszteni a megyében nagy múlttal rendelkező húsipari tevékenységet, ki kell
alakítani a nagyüzemi és a kisüzemi kapacitásokat, versenyképes, egyedi
húskészítmények piaci bevezetését.
A megyei (elsősorban Bátaszék, Bonyhád, Szekszárd, Tolna és térsége) bőr- és
textilipari, illetve kézimunka igényes könnyűipari kapacitások növelése az ágazaton
belüli piaci részesedés növelésével
Hagyományosan jelenlévő ágazatok, melyek országos jelentőséggel bírnak.
Szakembergárdájuk, foglalkoztatottaik száma jelentős, piaci részesedésük növelése,
új piaci szegmensek keresése, termékeik fejlesztése stabilitásuk érdekében
szükséges.
A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszerés feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra épülő
állattenyésztés gazdasági egyensúlyára alapozva, funkcionális térségenként
A jó termőhelyi adottságokra és jó minőségű helyi alapanyagokra alapozható
feldolgozóipar, mely az alapanyag-termeléshez képest lényegesen magasabb
hozzáadott értékkel bír. Támogatandó a helyi állattenyésztés igényeit szolgáló helyi
növénytermesztési alapanyagokra épülő takarmány-előállítás fejlesztése. A
terméshozamok kiszámíthatósága érdekében szükséges az öntözhető területek
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növelése. A szántóföldi növénytermesztés mellett indokolt a magasabb élőmunka
igényű zöldség- és gyümölcstermesztés, gyógynövénytermesztés, biotermékek
előállítása és egyéb kertészeti tevékenységek arányának növelése. Ezek a
foglalkoztatásra is jótékony hatással vannak, illetve javítják az agrárium
jövedelmezőségét.
A nagy hagyományokkal rendelkező Tolna megyei építőipar fellendítése
Kedvező hatást gyakorolhat a lakáspiaci helyzetre a megye legnagyobb
energetikai célú ipari fejlesztése, a Paksi Atomerőmű új blokkjának/blokkjainak
létesítése, amelynek következményeként több éven keresztül jelentős számú
mérnökre és szakképzett munkaerőre lesz szükség, akik elhelyezése, lakhatási
lehetőségeinek megoldása további építőipari beruházásokat igényel. A várható
gazdaságfejlesztési beruházások, élelmiszeripari feldolgozó üzemek és a kiszolgáló
épületek elsősorban a fémszerkezet-gyártás (acélszerkezetes épületek) fellendítését
segítik elő, ami jótékony hatást fog gyakorolni az építőipar ezen területén
tevékenykedő vállalkozások piaci részesedésére.
A már működő ipari parkok és ipari övezetek fejlesztése, különös tekintettel az
ágazati igényeket kiszolgáló infrastruktúrafejlesztésre, a városok és vonzáskörzetük
igényeire épülő inkubáció- és szolgáltatásbővítés az ipari parkokban
Szükséges az ipari parkok versenyhelyzetét javítani a szolgáltatások
számának növelésével, valamint minőségük javításával, különös tekintettel a piacra
jutás elősegítésével. Széleskörű inkubációs lehetőségeket kell biztosítani a
vállalkozások számára.
Egészségipari fejlesztések
Az egészségügyi szolgáltatások bővítése, valamint az intézményrendszer fejlesztése
mind a helyi lakosság, mind pedig a megyén kívülről érkezők ellátását szolgálná,
valamint a helyi foglalkoztatási mutatókra is kedvező hatással lenne.
Regionális szintű gazdasági és piaci együttműködések elősegítése klaszterek által
A piaci versenyben való javuláshoz szükséges – földrajzi távolságon, illetve
ágazatokon alapuló – összefogások, partnerségek kialakulását elősegíteni. A Déldunántúli régión belül fontos Tolna megye gazdasági szerepének erősítése.
A megyei gépgyártási kapacitások erősítése elsősorban az autóipari, szerszámgép
gyártás területén és elektronikai iparban
Ki kell használni a jelentős német nemzetiségű, német ajkú lakosság, valamint
a megye erős német gazdasági kapcsolataira épülő gazdaságfejlesztési
lehetőségeket – elsősorban a világhírű német gépgyártási tapasztalatokra alapozva.
Támogatandó a városok ipari parkjaiba, ipari övezeteibe települő, illetve a főként
Szekszárd és Bonyhád térségében jelen levő gépipari cégek fejlesztése.
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A szén- és kőbányászat újraélesztése és arra épülő gazdaságfejlesztés
Nagymányok
és
Váralja
térségében
a
környezeti
fenntarthatóság
figyelembevételével
A megye Baranya
ásványkinccsel rendelkezik,
gazdaságilag indokolható. A
kiszolgáló szolgáltatásokkal
javítható.

megyével határos területe jelentős mennyiségű
melynek feltárása az energiaárak növekedése miatt
bányászati tevékenységgel és az arra épülő, illetve azt
a térségben élők foglalkoztatása jelentős mértékben

Tolna megye területére a „Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok
fejlesztése, kiemelten a magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari
tevékenységek (élelmiszeripar, textil- és bőripar, gépgyártás, fémfeldolgozás)” című
stratégiai cél keretében tervezett jelentősebb területi beavatkozásokat az 3. számú
mellékletben szereplő ábra mutatja.
II.1.1.3. stratégai cél: A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti
értékeinek és épített környezetének védelme, szélesebb körű megismertetése,
potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása
Védett építészeti értékek gazdasági, turisztikai és közösségi célú hasznosításának
elősegítése
A megyében található kúriák, kiskastélyok országos vagy helyi védettség alatt
kihasználatlanul állnak. Állagromlásuk megállítható és visszafordítható lenne
hasznosításukkal. Ezek egy része a településektől kissé távolabb fekszik, de a mai
lehetőségekkel, alternatív infrastruktúrával elláthatók. Elsősorban szálláshelyek
kialakítása indokolt a bakancsos és kerékpáros turizmus számára, illetve közösségi
funkciók preferálhatók.
Hasznosításuk terén szintén fejlesztendőek a megyei várak (pl.: Dunaföldvár,
Dombóvár-Gólyavár, Ozora, Simontornya), római kori régészeti lelőhelyek (pl.:
Limes, Iovia), valamint szobrok, szoborcsoportok (pl.: Kossuth-szoborcsoport).
Helyi turizmus versenyképessége
A helyi turizmus versenyképességének javítása Tolna megyében lehetőséget teremt
a közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztésre, melynek egyik lehetséges
módja a helyi jelentőségű turisztika vonzerejének javítása, fesztiválok szervezése,
ami hozzájárul a helyi termékek népszerűsítéséhez, a helyi piacok
újjászervezéséhez, valamint ezáltal növeli a helyi foglalkoztatottságot is.

Országos jelentőségű védett természeti területek
Feltáratlanok a megyében az országos hírű, de célállomásként még nem
eléggé keresett védett területek. Ezekhez feltétlenül szükséges kialakítani látogatóés információs központokat, valamint a terület bejárhatósága és megközelíthetősége
sem optimálisan biztosított (pl. Gemenci kisvasút indítása Szekszárdról, Gyulaj
szervezett látogathatóságának hiánya, a Mecsek ÉK-i feltárása látogatóközponttal
(Váralja), a Pacsmagi-tavak átfogó turisztikai hasznosítása.) A védett természeti
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területek turisztikai szempontból rendkívül jó lehetőséget biztosítanak a megye
számára. A csodálatos természeti környezetben biztosíthatók a minőségi, a mai kor
követelményeinek megfelelő vadász, horgász, öko- és lovas turizmust kiszolgáló
létesítmények és az igényeket kielégítő szolgáltatások.
Sió turisztikai hasznosítása
A Sió összeköti az ország vízrajzának két kiemelkedő természeti kincsét, a
Balatont és a Dunát. A mintegy 120 km-es szakaszból 100 km a megyén keresztül
halad, és a városoktól távol, a megye turisztikailag még feltáratlan területeit szeli át.
A meder rendezésével és vízszállító képességének helyreállításával javulna a
vízgazdálkodás, ami nemcsak a vízi közlekedést biztosítaná, de lehetőséget
teremtene a mezőgazdasági területek szükség szerinti öntözésére is, illetve így a Sió
teljes szakaszán használhatóvá válna a vízi turizmus számára. A töltéseken
turisztikai és egyben hivatásforgalmat is szolgáló összefüggő kerékpárutat kell
kialakítani. A fejlesztés szervesen kapcsolódna a Balaton kiemelt üdülőövezetéhez,
gazdagítaná az ottani kínálatot és programot kínálna a meghosszabbított szezonban.
A kiépített megállóhelyek, pihenők alkalmasak lennének arra, hogy a Sió tágabb
vonzáskörzetében
található
értékeket
(ozorai
és
simontornyai
vár,
felsőrácegrespusztai Illyés Gyulához és Lázár Ervinhez kötődő irodalmi túrák
szervezésére alkalmas pontok, kúriák, a kölesdi és tengelici kastélyok, a sióagárdi
tájházak, valamint a pincefalvak) szolgáltatások nyújtásával turisztikai attrakciókká
fűzzék. Átfogó célunk, hogy a megyében összefüggő kerékpárút-hálózatot, és erre
felfűzött komplex turisztikai kínálatot alakítsunk ki. A turisztikai attrakciókra épülő,
már meglévő kerékpárút-hálózat szakaszait is magába foglaló, megyei összefüggő
kerékpárút egyben a szomszédos megyék (Somogy, Fejér, Baranya) nagyobb
turisztikai értékeinek elérését is szolgálják.
Duna menti rekreációs térség kialakítása
Két város (Dunaföldvár, Paks), egy nagyközség (Fadd) és három község
(Bölcske, Gerjen, Báta) kivételével települések belterületétől távol halad a megye K-i
határán mintegy 100 km hosszan a legnagyobb magyarországi folyó. Ez a természeti
adottság, valamint a kialakult holtágak, öblök, a gemenci állat– és növényvilág
kincsei indokolttá teszik a régióban minőségi szállás– és vendéglátóhelyek
létesítését, a vízi sportokra, horgászturizmusra, a hagyományokra alapozott
rekreációs térség kialakítását. Turisztikai vonzerőt képezhet Dunaföldváron a vár, a
tájház, a gyógyfürdő, Bölcskén a pincefalu, a világörökség várományos római kori
Limes maradványok, Pakson az Atomenergetikai Múzeum és Látogatóközpont, a
pincefalu, a szintén világörökség várományos római kori Lussonium, a képtár, FaddDomborin az üdülőtelep és a vízi sportok, Decsen a tájház és a sárközi népviselet,
Bogyiszlón az orchideás erdő, Bátán a tájház, továbbá Bátaszéken az Árpád-kori
romok. Turisztikai szempontból a Sióhoz és a Dunához kapcsolódó rekreációs térség
együttes kezelése, a programok, szolgáltatások egymással való kiegészítése
javasolt. A közelmúltban megépült M6 autópálya a bel- és külföldi turizmus számára
egyaránt jól megközelíthetővé teszi ezt a térséget.
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Termál- és gyógyturizmus megyei központjainak további fejlesztése, új központok
létesítése
Két jelentősebb létesítmény működik a megyében, egyik Dombóváron a másik
Tamásiban. Míg az előbbi magas színvonalú szálláslehetőséggel és egészségügyi
szolgáltatással is bír, az utóbbinál az akadálymentes megközelíthetőség és
használat az, ami nemzetközileg is egyedülálló. Ez utóbbi esetében a közeli kemping
és egyéb szálláshelyek továbbépítése preferálható, valamint igen széles körű
marketing-tevékenység szükséges az országos és a nemzetközi turisztikai
vérkeringésbe való bekapcsolódáshoz.
Mindkét település számára egy várható nemzetközi szintű vasúti (és közúti)
megközelíthetőség kiépítése óriási előrelépést jelentene.
Ugyanakkor fontos megemlítenünk és további fejlesztésékkel érintenünk a
megyeszékhelyen kiépített szekszárdi, valamint a helyi jelentőségű bonyhádi
termálfürdőt. A tervezett paksi és a meglévő dunaföldvári gyógyfürdő további
bővítése és fejlesztése a regionális és megyei gyógyvízkínálatot és a ráépülő
gyógyászati szolgáltatások kínálatát jelentős mértékben javíthatja.
A szálláslehetőségek mennyiségi és minőségi fejlesztése Tamási, Szekszárd,
Dunaföldvár és Bonyhád esetében is indokolt.
A Szekszárdi és Tolnai Borvidék és a pincefalvak borturisztikai és gasztronómiai
kínálatának növelése
Az elmúlt években méltán elismert lett mind országosan, mind nemzetközileg
a borvidék, több Év Borásza cím került a megyébe, Szekszárdra. Kitörést jelenthet
az együttműködés, országos és nemzetközi hírű programok, fesztiválok szervezése,
igényes és különböző színvonalú szálláshelyek és vendéglátóegységek kialakítása,
valamint kapcsolódás egyéb kulturális és turisztikai akciókhoz. Több száz pincéből
álló pincefalvak (Bölcske, Paks, Györköny, Sióagárd) találhatóak a megyében,
melybekől országosan is csak néhány van. Kedvező közúti megközelítéssel az M6
mentén további baranyai (villányi) és Bács-Kiskun megyei (hajósi) pincefalvak
érhetők el. Ezek együttműködésével, pincefalvankénti központok kialakításával, a
szállás és a vendéglátás lehetőségeinek bővítésével kiváló turisztikai attrakciók
alakíthatók ki. A pincefalvak szomszédos megyékben lévő borkínálattal történő
összekapcsolása, valamint a szekszárdi borturisztikai lehetőségek kiegészítése a
megyeszékhely sport-, konferencia-, üzleti és szabadidős turizmus nyújtotta
lehetőségeivel, erősítené a térség komplex turisztikai vonzerejét. A borturizmussal
egyetemben fontos a helyi gasztronómiai kínálat bővítése, az abban rejlő
lehetőségek kiaknázása, valamint a helyi termékeket előállító gazdaságok
fejlesztése.
Kerékpáros turizmus feltételeinek fejlesztése
A kerékpáros turizmus igényeinek kielégítése érdekében kiemelten fontos az alábbi
szakaszokon a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése és a már kiépített
szakaszok összekapcsolása és további fejlesztése: Szekszárd–Tolna–Fadd–
Dombori, Tamási–Dombóvár–Orfű–Pécs, Dombóvár–Kaposvár. A megvalósítandó
fejlesztések a turisztikai célokon túl a hivatásforgalom szempontjából is jelentősek.
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Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések
Szükséges a megye területén lévő vízbázisok fejlesztése, az egészségügyi
határértéknek megfelelő vízminőség előállítása érdekében, valamint az elöregedett,
elszennyeződött infrastrukturális elemek (pl.: ivóvíz-gerincvezeték hálózata,
vízátemelő szivattyúk) cseréje, bővítése. Nagyobb településeken szennyvíztisztító
telepek kiépítése, kisebbeken pedig alternatív megoldások alkalmazásának
támogatása indokolt. A már meglévő szennyvíztelepeket bővíteni, fejleszteni és
korszerűsíteni kell. A részben csatornázott települések esetén a 100%-os
csatornázottság elérése a cél.
Javítani, kiterjeszteni, valamint támogatni kell a szelektív hulladékgyűjtés
lehetőségeit, csak úgy, mint a zöld hulladék kezelését és újrahasznosítás
lehetőségeinek megteremtését.
Támogatni kell a mezőgazdaság, az ipar és a közlekedés által okozott zaj- és
légszennyezettség mérséklésére irányuló technológiai fejlesztésekéseket és
védősávok létesítését.
Tolna megyében az elmúlt évtizedekben beszennyezett területek kármentesítése, az
ebből adódó környezeti kockázatok csökkentése az előttünk álló tervezési, fejlesztési
időszak feladatai közé tartozik (Szekszárd, Hidas, Bonyhád, Simontornya,
Dunaföldvár térségében). A tervezett fejlesztések megvalósítása során az ipai múlttal
rendelkező ún. barnamezős területek preferálása indokolt a zöldmezős
beruházásokkal szemben.
Tolna megyében fontos a természeti és táji értékek megőrzése, a táj szerkezetében
és karakterében bekövetkezett kedvezőtlen irányú változások fékezése, megállítása.
Turisztikai és fenntarthatósági szempontból különösen fontos a természetes és
természetközeli élőhelyek megőrzése, a biológiai és táji sokszínűség fenntartása,
valamint a táji örökség megőrzése. Ehhez szükséges a kedvező tájkaraktert őrző
termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások erősítése. A táji fenntarthatóság
érdekében indokolt a működőképes ökológiai rendszerek, zöld infrastruktúrák
fennmaradásának és fejlesztésének biztosítása, az ökoszisztéma szolgáltatások
megőrzése, a fejlesztések során az ökológiai viszonyoknak megfelelő, honos fajok
alkalmazása, zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, minőségének
javítása, építmények és létesítmények tájba illesztése, tájsebek begyógyítása, a táj
rehabilitálása és rekultivációja.
Kiemelten fontos az erdőgazdálkodás fenntarthatósága. Az erdei területeken való
termelés során a természeti értékek megőrzésének lényeges eleme az
erdőgazdálkodás logisztikai infrastruktúrájának fejlesztése.
A tervezett és megvalósított fejlesztések során kiemelt figyelmet kell fordítani a
NATURA 2000 területekre, szükség esetén indokolt hatásbecslési eljárás
lefolytatására.
Tolna megye területére „A megye természeti erőforrásainak és épített környezetének
szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása és tematikus
összekapcsolása” című stratégiai cél keretében tervezett jelentősebb területi
beavatkozásokat az 4. számú mellékletben szereplő ábra mutatja.
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II. 1.1.4. stratégiai cél: Vállalkozások versenyképességének erősítése

Vállalkozások foglalkoztatási képességének erősítése
Tolna megye foglalkoztatási gondjainak enyhítéséhez összehangolt szakpolitikai és
fejlesztési erőfeszítésekre van szükség. A foglalkoztatást támogató közösségi
intézményrendszer fejlesztése mellett fontosak azok az intézkedések, amelyek
célzott támogatással segítik a vállalkozásokat abban, hogy minél több embernek,
különös tekintettel a foglalkoztatási szempontból speciális társadalmi csoportoknak
tudjanak munkát adni.

Termék-, technológiai és szervezeti újítások ösztönzése és támogató környezet
megteremtése
A gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen egy olyan üzleti-társadalmi környezet
létrejötte, amelyben minél több Tolna megyei vállalkozásnak megéri újításokat
bevezetni előállított termékeiket, használt technológiájukat és szervezeti
folyamataikat tekintve. A fejlesztéspolitika ezt foglalkoztatási és beruházási
támogatásokkal, innovációs együttműködések ösztönzésével tudja támogatni.

Kis- és középvállalkozások szolgáltatásfejlesztése
A kis és közepes méretű vállalkozások fejlesztésekor az infrastrukturális
beruházások mellett fontos figyelmet kapnia a szolgáltatások fejlesztésének is. Ezzel
összefüggésben kiemelten fontosak a KKV-szektor növekedési problémáinak
leküzdéséhez azok a támogatások, amelyek a fő üzleti tevékenységen kívüli, azokat
támogató folyamatok (pl. marketing, sales, hálózatépítés, asszisztencia) fejlesztését
támogatják.

Üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése
A gazdaságfejlesztés fontos elemei azok a programok, amelyek a magas szintű
üzletvezetési készségek elsajátítását és naprakészen tartását támogatják.
Képzésekkel, szaktanácsadással mind a vállalkozóvá válást, mind a már üzlettel
rendelkezők ismereteinek bővülését érdemes támogatni.

IKT- technológiák használatának ösztönzése az üzleti életben
Az infokommunikációs technológiák minél szélesebb körű használata az egyik útja
annak, hogy a Tolna megyei vállalkozások hatékonysága növekedjen. Az új típusú
technológiai megoldások bevezetése önmagában is fontos eleme lehet egy
innovatívabb vállalati működésre való átállásnak, valamint emellett energiát szabadít
föl más típusú újítások kikísérletezéséhez, kipróbálásához.
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Vállalkozások megújulóenergia-felhasználását és energiahatékonyság-növelését
célzó fejlesztéseinek támogatása
Mind üzleti (költséghatékonysági), mind környezetvédelmi szempontból hasznos az
energiafelhasználás racionalizálása és fenntartható energiaforrások használata.
Ezzel összefüggésben fontos támogatni a termelő és szolgáltató üzleti
folyamatokhoz kapcsolódó energiahatékonysági és megújuló energiaforrások
bevonását lehetővé tevő beruházásokat.

Vállalkozások tőkéhez jutási lehetőségeinek szélesítése
A gazdaságfejlesztés fontos eleme a vállalkozások finanszírozási problémáinak
enyhítése, beruházási kedvük növelése. Ennek eszközei a visszatérítendő
támogatások (pénzügyi eszközök). A finanszírozási programok esetén kiemelten
fontos, hogy minél rugalmasabb és minél kevesebb adminisztrációs teherrel járó
rendszer alakuljon ki.
II.1.2. átfogó cél: Társadalmi megújulás
II.1.2.1. stratégiai cél: Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek javítása és a helyi közösségek megerősítése
A gazdasági igényekhez igazított, gyakorlatorientált szakképzési rendszer
kialakítása, a szakképzési lehetőségek bővítése és a fiatalok képességeinek
kibontakoztatása.
A piaci igényt nem támasztó képzések helyett újakra lenne szükség (például
informatikai, műszaki, közösségfejlesztői, stb.), illetve a nem piacképes szakmák
képzéseit fel kéne váltani piacképesekkel. Olyan szakmákra történő képzés lenne
célszerű, ami a valódi munkaerő-piaci igényekhez igazodik, amivel a megyében
tudnának elhelyezkedni a szakemberek. Ebben részt vállalhatnának a megye
gazdasági szereplői is, gyakornoki programok biztosításával, illetve magának a
gyakorlati oktatásnak a szakmai alakításával, formálásával. Mindehhez
elengedhetetlen a rendszeres kommunikáció és kapcsolattartás a munkaadók és
képzőhelyek között.
A fenti intézkedések jól illeszkednek a megye azon általános törekvéséhez, hogy
hozzájáruljon
a
fiatalok
képességének
kibontakoztatásához,
amely
a
gyakorlatorientált szakképzési rendszeren túl a települési ifjúsági munkák
fejlesztésével, a fiatalok helyi szerepvállalásának támogatásával és a fizikai aktivitás
területein mutatkozó képességek kibontakoztatását segítő programok és
együttműködések indításával érhető el.
Felnőttképzési (műszaki szakképzési) központok létrehozása a megyében
Elsősorban a Paksi Atomerőmű bővítéséhez kapcsolódóan, illetve a megye piaci
igényeihez igazodó műszaki képzés indokolt lenne, ami hozzájárulna a megye
szakképzésének minőségi javításához, ezzel is helyben tartva a továbbtanulókat.
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Az közoktatás színvonalának javítása és az oktatás modernizálása (digitalizálás, eoktatás)
Szükséges az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása
és támogatása, hiszen egyrészről az intézmények felzárkóztatásának is fontos
kritériuma az infrastrukturális feltételek javítása, másrészről pedig a minőségi
oktatási környezet kialakításához és a formális többletszolgáltatások nyújtásához is
elengedhetetlenek az ilyen irányú fejlesztések a megyében.
A szakoktatás digitális modernizációjával javulhatna az oktatási esélyegyenlőség
városi és falusi diákok között. Ehhez elengedhetetlen a megye területén egységes
infrastrukturális színvonal biztosítása. Elektronikus oktatási anyagokkal, tantervi
hálóval, vizsgarendszerrel megszűnhetnének a földrajzi adottságból eredő hátrányok
a vidéki térségben is. Ezért támogatjuk a távoktatási képzési struktúra kiépítését és a
Digitális Campus létrehozását a PTE IGyK-n.
A minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása és a korai iskolaelhagyás
csökkentése
Az oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés a korai iskolaelhagyás
csökkentése, a befogadó nevelés támogatása és a nemzetiségi nevelés szakmai
támogatása által biztosítható. Egyértelműen szükség van a megye pedagógusainak
folyamatos szakmai fejlesztésére, hogy megfeleljenek a megújuló köznevelési
rendszer igényeinek. A megye közoktatást végző intézményeiben végzett tartalmi,
módszertani fejlesztésekkel, az értékelési rendszerek alkalmazásával és
működtetésével támogatni lehet és szükséges a fenti folyamatokat.
A korai iskolaelhagyás problémája, valamint a köznevelés eredményessége és
hatékonysága is javítandó olyan formális és informális tanulási formákon keresztül,
mint a kompetencia- és személyiségfejlesztő programok, foglalkozások, nevelési
programsorozatok, tematikus táborok, erdei iskolák és ismeretterjesztő programok
működtetése. Az egész életen át tartó tanulás eszményének meghonosításával,
távoktatással és e-learning technikákkal széles körben fejleszthetők a lakosság
alapkompetenciái.

Szociális ellátórendszer fejlesztése
Az egységes színvonalú alapellátás megteremtése érdekében indokoltak az
infrastrukturális fejlesztések. Továbbá fontos a szociális szolgáltatások bővítése, és
az ehhez való hozzáférés elősegítése. Különböző programok, tanácsadói és egyéb
szolgáltatások (pl. mentorálás) segítségével szükséges az idősek és a családok
támogatása, tekintettel a nevelőszülői hálózatok fejlesztésére is.

Civil szféra megerősítése a megyében
A befogadó társadalom elősegítéséhez nélkülözhetetlen az aktív közösségi
szerepvállalás és az önkéntesség erősítése. Ki kell használni a megye már meglévő
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civil szervezeteiben rejlő lehetőségeket az ilyen szervezetek munkájának és
programjainak támogatásával, infrastruktúrájának fejlesztésével.
Az önkéntesség elterjedéséhez egyrészről csatlakozni kell népszerűsítő
kampányokhoz, másrészről aktívan hozzá kell járulni az önkéntességet elősegítő
intézményi keretek kialakításához, szakemberek és önkéntesek képzésével, az
önkéntes munkák és azok népszerűsítésének módszertanának megismerésével és
terjesztésével.

Helyi identitás és kulturális élet fejlesztése közösségi terek és programok
létrehozásával, közösségfejlesztő szakemberképzés indításával
Tolna megyének meghatározó jellemzője, hogy erős az egyes térségekhez,
településekhez tartozó helyi identitás. Fontos cél ezeket a kötődéseket ápolni és a
helyi közösségeket tovább erősíteni közösségi terek létrehozásával, kulturális és
hagyományőrző programok szervezésével.
Ezeket a törekvéseket erősítheti, ha közösségfejlesztő szakemberek is részt vesznek
a kulturális élet szervezésében. A közösségfejlesztő szakemberek feladata, hogy
összefogva a helyi igényeket, kihasználva a helyi lehetőségeket, a közösségtudatot
erősítsék.
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán jelenleg is folyó szociális munkás,
ifjúságsegítő, moderátor és szociális gazdasági menedzser szakképzésekre lehet
építeni, és indokolt volna további kapcsolódó szakok és szakképzések indítása is.

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkához jutásának elősegítése
A vidéken és a városokban egyaránt megtalálható hátrányos helyzetű kiskorúak és
felnőttek speciális képzési és nevelési igényeire választ adó, társadalmi
beilleszkedésüket segítő intézményi rendszer megerősítése, valamint e társadalmi
rétegek munkába állásának támogatása szükséges a megye egész területén. Ezt
védett munkahelyek létrehozása, mentorálás és tanácsadás, illetve az ezek
hatékonyságát biztosító kutatások és elemzések elvégzése biztosíthatják. Számukra
az atipikus foglalkoztatási módok is segítséget jelenthetnek, ezért támogatandó ezek
szélesebb körű elterjesztése.
A hátrányenyhítés kiemelt eszközei lehetnek a szociális vállalkozások.

Hátrányos helyzetű csoportok befogadásának elősegítése
A megye hátrányos helyzetű csoportjainak befogadását négy probléma kezelésével
lehet javítani. Növelni kell a társadalmi integrációt, segíteni kell a területi hátrányok
felszámolását, csökkenteni kell a mélyszegénységet és a gyermekszegénységet.
Ezen problémák mindegyikét érdemes kétfelől is megragadni. Egyrészről olyan
programokra van szükség, amelyek hatékonyan kezelik a felmerülő társadalmi
problémákat. A társadalmi integrációt a hátrányos helyzetű emberek
szerepvállalásának erősítésével és civil szerveződésükben való részvételével lehet
támogatni, de általánosabb, a kulturális identitás megőrzését és az interkulturális
párbeszéd
elindítását
célzó innovatív
programokat
is
tervezünk.
A
gyermekszegénység integrált térségi és kistelepülési gyerekprogramok indításával
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kezelhető, míg a mélyszegénység a szegregált élethelyzetek felszámolását segítő
innovatív megoldások támogatásával érhető el. A megye hátrányos területeinek
lemaradását csökkentő, a területi hátrányokat felszámoló intézkedések és programok
egyik fő fókusza az emberi erőforrások javítása kell, hogy legyen, mely kellő
szakmai, módszertani és tervezési megalapozó fázisok után kapacitásfejlesztések,
tanácsadások és szervezetfejlesztések révén valósulhat meg.
Az programok hatásait másrészről infrastrukturális fejlesztésekkel lehet erősíteni,
melyek vagy közvetlenül érinthetik a négy ügyet, vagy közvetetten segíthetik a
probléma megoldásán dolgozó szervezetek munkáját. A mélyszegénységben élők
helyzetét a területi hátrányok felszámolása révén komplex telepprogramok, bérlakás
fejlesztések javíthatják, a gyermekszegénységet a sikeres oktatást és önálló
életkezdés esélyeit javító intézmények infrastrukturális fejlesztései csökkenthetik.
Szükség van a társadalmi integrációt elősegítő intézmények támogatására is.

II.1.2.2. stratégiai cél: A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (negatív) hatásainak
mérséklése
Családbarát foglalkoztatáspolitika,
kiterjesztése

az

atipikus

foglalkoztatás

lehetőségeinek

Távmunkával, részmunkaidős foglalkoztatással, bedolgozással, családi termeléssel,
illetve a közmunkaprogram racionalizálásával javulhatna elsősorban a falvak
munkanélküliségi rátája, valamint a nők foglalkoztatási helyzete.

Életminőség javítása és vonzó élettér kialakítása a településeken gazdasági
funkcióbővítéssel
Indokolt a településeken a szolgáltató szektor szerepének növelése, a kereskedelem
volumenének növelése, az áruválaszték bővítése, kulturális és szabadidős
tevékenységek lehetőségének megteremtése. A kreatív ipar megjelenése
városokban és falvakban egyaránt hozzájárulna az életminőség javulásához, az
élhetőbb környezet megteremtéséhez.
A lakosság egészségtudatosságának növelése
A
megye
vonzerejét
növelheti
a
lakosság
egészségének
és
egészségtudatosságának növekedése. Ez az összetett folyamat számos
egészségügyi, társadalmi és gazdasági szervezetre ró feladatot, hiszen csak ezek
együttműködése esetén van esély az érdemi fejlődésre. A hatékony
egészségkommunikáció és az egészségfejlesztési programok növelhetik a lakosság
fizikai aktivitási szintjét, hozzájárulhatnak a függőségek visszaszorításához, valamint
növelhetik a lakossági szűrések látogatottságát és az életmóddal összefüggő
betegségek megelőzésének hatékonyságát.
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Önkormányzati bérlakásprogram városokban (pl. Szekszárd), valamint bérház- és
háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban
A fiatalok lakáshelyzetének megoldása kiemelt feladat, hogy ezzel is elősegítsük a
helyben maradásukat, megakadályozzuk a falvak, illetve városok további
népességcsökkenését.
Fiatal vállalkozók támogatása, vállalkozásösztönzés
A fiatalok elvándorlásának mérsékléséhez, helyben tartásukhoz fontos a gazdasági
ösztönzők alkalmazása is, így támogatásokkal, pályázatokkal segítenénk fiatalok,
pályakezdők vállalkozásindítását.
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar hallgatóinak közel fele Tolna megyei,
ezért különösen keresni kell azokat a lehetőségeket (képzési, foglalkoztatási,
kulturális, életminőség-javító, közösségfejlesztési formákat), melyek valóban élhető
otthonukká tehetik a megyét, hozzájárulhatnak az itt maradásukhoz.
Kulturális, sport és szabadidős-rekreációs lehetőségek bővítése városokban és
falvakban egyaránt
Közösségfejlesztő céllal, valamint az egészséges életmódra nevelés eszközeként
fontos megszerettetni a sportolást és kiterjeszteni a kulturális lehetőségeket. A
közösségi, kulturális és sportesemények elősegítik a helyi identitás erősödését,
valamint az igények, szükségletek minőségi javulását, élhetőbb környezetet
biztosítanak, teremtenek a településen, amely vonzó tényező lehet a fiatalok
számára is. A fejlesztések között feltétlenül helyet kell kapnia minőségi, minden
igényt kielégítő, magas színvonalú sport- és versenycélokra is alkalmas
uszodafejlesztésnek Szekszárdon, valamint fel kell újítani, fejleszteni a további városi
sportlétesítményeket (uszodák, atlétikai pályák, műfüves pályák, kosárlabda,
kézilabda, teke, bowling pályák) és a kiszolgáló létesítményeket (szociális blokkok,
öltözők, mosdók) is.

II.1.2.3 stratégiai cél: Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése

Közszféra infrastruktúrájának energiahatékonyságával kapcsolatos beavatkozások
A közszféra (közigazgatási és közszolgáltató szervezetek)
energiahatékonyságát célzó beavatkozások kiemelten fontosak.

intézményeinek

Városfejlesztéssel kapcsolatos beavatkozások
A társadalmi megújulást segíti a vonzó városi környezet kialakítása, különös
tekintettel a köztéri illetve a belterületek barnamezős területeinek rehabilitációjára,
valamint a kulturális és természeti értékek megóvását és a környezetvédelmet
támogató fejlesztések megvalósítására.
A városfejlesztéshez sorolhatóak még a közlekedéssel és közbiztonsággal
kapcsolatos fejlesztések, előbbire az utak karbantartása, míg az utóbbira a
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kamerarendszerek kiépítése jelenthet jó példát. A városfejlesztési tervek és
programok kialakítása során számba kell venni az egyéb kisléptékű települési
infrastruktúrafejlesztések lehetőségeit is (pl. közüzemek korszerűsítése).

Térségi és helyi közszolgáltatás- és közigazgatás-fejlesztés
A megyében élők életére nagy hatással vannak a megyében működő
közszolgáltatások minősége és infrastrukturális állapota. Ezért szükséges e
közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra fejlesztése, különösen a
szolgáltatások színvonalára hatást gyakorló, valamint az akadálymentes és
családbarát közszolgáltatások kialakításához hozzájáruló területeken.

Szociális városrehabilitációs fejlesztések
A települési infrastruktúrafejlesztések keretében kiemelt figyelmet kell szentelni a
szegénység és a szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációjának,
hiszen az ezeken a területeken létrehozott és fejlesztett létesítményeknek
közösségformáló és felzárkóztató szerepük is lehet.

Bevételtermelő, értéknövelő, költségcsökkentő fejlesztések
A települési infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztése során átfogó elv, hogy a
bevételteremtő, értéknövelő és költségcsökkentő fejlesztések megvalósítása során a
visszatérítendő támogatások igénybevételének lehetősége is megfontolásra kerüljön,
hiszen ez vissza nem térítendő támogatásokat szabadíthat fel más területek
számára. A költségcsökkentő fejlesztésekre jó példát jelentenek a kisebb léptékű,
megújuló forrásokra épülő energiatermelésre és helyi energiafelhasználást célzó
programok.

Tolna megye területére a „Társadalmi megújulás, élhetőbb környezet megteremtése”
című átfogó cél keretében tervezett jelentősebb területi beavatkozásokat az 5. számú
mellékletben szereplő ábra szemlélteti.
II.1.3. átfogó cél: A vidékies térségek gazdasági
megerősítése és vonzó vidéki élettér megteremtése

szerepvállalásának

Közösségvezérelt Helyi Fejlesztésekre (CLLD) mint új fejlesztési eszközre komoly
hangsúlyt fektet Tolna megye, melynek segítségével a vidéki térségek fejlesztésére a
2014-2020 közötti időszakban újabb forrásokat kívánunk bevonni. A város és térsége
együttműködésében megvalósított közös fejlesztések elősegíthetik a vidéki térségek
gyorsabb felzárkózását és mérsékelhetik a kisebb települések leszakadását.
A vidéki térségek fejlesztését támogató LEADER program keretében működő
LEADER Helyi Akciócsoportok munkáját a területi fejlesztések egymásra épülésének
elősegítése érdekében koordináljuk és összehangoljuk.
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II.1.3.1. stratégiai cél: Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű
termék előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység
termelői együttműködéssel
TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, termelői csoportok létrehozása termékpályánként
A termelői együttműködések lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
termékpályánként gazdálkodók a közös fejlesztéseket költséghatékonyan meg tudják
valósítani. A beszerzés, az értékesítés és a közös marketing jelentősen javítható a
gazdálkodói kör számára, továbbá a működő vállalkozások saját jövedelmezőségét
is elősegíti. Képzési programokkal és szaktanácsadással érdemes segíteni abban,
hogy az üzleti együttműködések, közös fejlesztések a legkorszerűbb technológiát
tudják igénybe venni.
Funkcionális térségenként a helyi feldolgozó- és élelmiszeripari kapacitások
kiépítése termelői összefogással
A helyben megtermelt alapanyagokra termelői tulajdonú feldolgozóipari és
élelmiszeripari kisüzemeket kell létrehozni a termelői közösségek több lábon
állásának biztosítása, valamint a helyi foglalkoztatás javítására érdekében. Előtérbe
kell helyezni és kiemelten kell támogatni a nagy élőmunka-igényű kertészeti
tevékenységeket, a zöldség- és gyümölcstermesztést, a gyógynövénytermesztést és
az ezekre épülő feldolgozóipart, valamint az állattenyésztést és a hozzá kapcsolódó
élelmiszeripart. A mezőgazdasági és élelmiszeripari innovációk előmozdítására
fontos képzési programokat indítani és szaktanácsadói hálózatot üzemeltetni.
Apró- és kisfalvas térségek elérhetőségének javítása
A települések közötti közúti, vízi és vasúti közlekedés javítása, a
tömegközlekedés hatékony átszervezése gazdasági beruházások szempontjából
ösztönzőleg hatna, továbbá a munkába járást és a hivatásforgalmat elősegíti és
javítja. A vidékies térségben az új beruházások megvalósításához szükséges
infrastrukturális háttér kialakítása rendkívül fontos.
A helyben előállított termékek piaci értékesítésének elősegítése
Helyi piacokat, piactereket kell kialakítani, fejleszteni a helyben termelt
termékek értékesítésének elősegítésére, a vidéki lakosság jövedelemszerző
tevékenységének javítása érdekében. Támogatjuk a háztáji, illetve az államilag
szervezett közmunkaprogramok, szociális földprogramok, szociális szövetkezetek
által előállított termények közétkeztetésben és a helyi bolthálózatokban történő
értékesítését.
Minőségi haltenyésztés és feldolgozás
A halastavak hatékonyabb kihasználásával, technológiai korszerűsítésével,új
halastavak létesítésével, a haltenyésztés minőségi javításával és az erre épülő új
halfeldolgozó üzemek létesítésével a piaci igényekhez igazított halászati
tevékenység kialakítása Tolna megyében.
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Falusi vendégasztal működtetésének elősegítése
A helyi falusi életvitel, gasztronómia, egyedi kulturális szokások
megismertetése népszerűsítené a vidéki vendéglátást, élénkítené a helyi turizmust. A
helyi jövedelemszerző tevékenységek szélesítésével a vidéken élők helyben
maradását segítjük elő.
A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése
A csapadék eloszlása egyenetlen, aszályok és villámárvizek váltakoznak.
Ezért megfékezésük érdekében szükséges a felszíni vízfolyások közvetlen
környezetében tájba illeszkedő víztározók és záportározók építése, kialakítása,
melyek a termőföldek öntözésén és az árhullámok (árvizek, belvizek) felfogásán
keresztül segítik a mezőgazdaságot, és védik az épített környezetet, továbbá
közösségi célú „jóléti” tóként és halastóként funkcionálhatnak, így gazdasági
hasznosításuk is megvalósulhat. Ezekre jó lehetőség kínálkozik a Baranya-csatorna,
a Kapos, a Koppány és a Völgységi-patak mentén, valamint a Sárközben is.
Szükséges a meglévő öntözőművek, öntözőrendszerek, vízelvezető árkok,
árvízvédelmi árkok rendbetétele, továbbfejlesztése.
Minőségrendszerekben való részvétel támogatása
A mezőgazdaság és az élelmiszerágazat fejlődésesének fontos elemei azok az
intézmények, amelyek erősítik a fogyasztók bizalmát a mezőgazdasági termékek
minősége iránt. Fontos támogatni a mezőgazdasági termelőket, hogy vegyenek részt
uniós és hazai szintű minőségrendszerekben, emellett pedig ösztönözni őket arra,
hogy helyi szintű, önkéntes terméktanúsítási rendszereket hozzanak létre.
Mezőgazdasági termelés kockázatainak csökkentése
A mezőgazdaság az időjárás kiszámíthatatlansága miatt az egyik legnagyobb
kockázatokkal rendelkező gazdasági ágazat. Tolna megyének kiemelt ágazata a
mezőgazdaság, így különösen nagy szükség van olyan infrastrukturális
beruházásokra, amelyekkel csökkenthetők a mezőgazdasági termelés kockázatai.
Energiahatékonyság növelése a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésben
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésben is kiemelten fontosak az
energiahatékonysági beruházások – mind versenyképességi, mind környezetvédelmi
szempontból.

II.1.3.2. stratégiai cél: Vidéki életminőség
népességmegtartó képességének elősegítése

javítása

és

a

rurális

térség

A helyi és helyközi tömegközlekedés keresletorientált racionalizálása
Célirányos és igény szerinti tömegközlekedést kell biztosítani a vidéki
településeken a központi helyek jobb elérhetősége érdekében. Minden településen
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egyaránt fontos a piaci igényekhez igazított menetrend kialakítása, melyet a
járműállomány fejlesztése során is figyelembe kell venni. Kiemelt szerepet kell
biztosítani a hivatásforgalomnak és a gazdaságfejlesztési céloknak. Támogatandó az
alternatív közlekedési módok kialakítása a szociálisan rászorulók és az azt igénylők
részére.
Vidékies jellegű városok fejlesztése
Az élhetőbb város és a vonzó turisztikai attrakciók kialakítása, kialakulása miatt
elengedhetetlen a vidéki városok épített környezetének megóvása, az épített értékek
helyreállítása. A klímaváltozás hatásainak mérséklése és egyben a kellemesebb
városi környezet megteremtése indokolja a városokban a meglevő zöldfelületek
megóvását, és e területük növelését. A vidéki kisvárosok számára kitörési pontot
jelenthetnek a környezetipar területén megvalósuló beruházások.
Helyi erőforrásokra támaszkodó energiahasznosítás
A helyi és természeti energiaforrások (geotermikus, nap- és szélenergia,
biomassza, biogáz és termálvíz) jobb kihasználásával vonzóvá válik a vidéki élettér,
fellendül a helyi gazdasági aktivitás.
Mobil és helyi szolgáltatások megteremtése kistelepüléseken
A vidéki térségekben nem elérhető vagy nem kielégítő mértékben jelen lévő
szolgáltatásokat mobil megoldásokkal lehetne helyben biztosítani, úgy, mint a
szociális alapellátást, egészségügyi alapellátást, és közszolgáltatásokat; valamint elő
lehetne segíteni új piaci alapú szolgáltatások megjelenését, a helyi igényekre
alapozva kisboltok megnyitását, helyi (családi) vállalkozások létrehozásával.
Szabadidősport
biztosítása

önszerveződésének

támogatása

és

intézményi

hátterének

A hasznos szabadidő eltöltés feltételeinek megteremtése vidéken, mely
elősegíti a helyi identitástudat erősödését, a helyi közösségfejlesztést, és ezáltal a
fiatalok helyben maradását.
Minta ökotelepülés kialakításának lehetősége, ökologikus gondolkodás elsajátítása
Fontos a természetközeli megoldások alkalmazása, a biogazdálkodás
elterjesztése, az agrárkörnyezet-gazdálkodás népszerűsítése, a természetes
környezetben történő oktatás (erdei iskola) széleskörű elterjesztése a hosszú távú,
fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. Támogatjuk a környezettudatos építési
módok és infrastruktúrák alkalmazását.
Az tervezett képzésekkel kapcsolatban szükséges együttműködést kialakítani
a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karával (pl.: öko-pedagógia, szociális munka
a fenntarthatóságért, közösségszervezői képzések, ökoturizmus).
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A vidéki letelepedést segítő támogatások bevezetése, helyi adókedvezmények
biztosítása (szabad vállalkozási övezet)
Helyi adókedvezményekkel és jogi szabályozással növelhető a vállalkozási
kedv a vidékies térségekben is, így munkahelyek jöhetnek létre a falvakban, amely
elősegíti a fiatalok helyben maradását. A nagyberuházások számára biztosított
jelentősebb adókedvezmények részben ellensúlyozni tudják a vidék infrastruktúra
hiányos állapotát, jelentős fejlődést, kitörést biztosíthatnak a vidéki térségek
számára.
Tolna megye területére „A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának
megerősítése és vonzó vidéki élettér megteremtése” című átfogó cél keretében
tervezett jelentősebb területi beavatkozásokat az 5. számú mellékletben szereplő
ábra szemlélteti.

II.2. A fejlesztési célrendszer meghatározása a megyén belüli különféle
sajátosságokkal rendelkező területi részegységekre
A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszerés feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra épülő
állattenyésztés gazdasági egyensúlyára alapozva, funkcionális térségenként
A feldolgozóipari telephelyek méretét, típusát befolyásolják a terület
természetföldrajzi adottságai oly módon, hogy a különböző mezőgazdasági ágak
számára különböző adottságok a kedvezőek. A helyi (vagy térségi) feldolgozás
elősegíti a jelenleg – többnyire – marginális iparral rendelkező rurális térségek
népességmegtartó képességét azáltal, hogy új munkahelyeket teremt. A helyi
feldolgozóipari kapacitások létrehozása leginkább a Tolnai-Hegyhát és a Völgység
területén jelenthet komoly előrelépést.
Sió turisztikai hasznosítása
A Sió turisztikai fejlesztése gazdasági élénkülést eredményez 10 kilométeres
körzetben. A turizmus segíti a helyi termékek közvetlen értékesítését, bővíti a
szolgáltatások körét, ezáltal új munkahelyeket biztosít az ott élők számára. A
jövedelmi viszonyok javulásával növekedik az érintett településeken a vásárlóerő. A
Sió három várostól (Simontornya, Szekszárd, Tolna) eltekintve kizárólag falusias
térségen halad keresztül. A térségben található több természetvédelmi terület és
műemléki épület is.
A vízgazdálkodás javítása az öntözésen keresztül segíti a térség mezőgazdaságát,
ezáltal a terméshozamok kiszámíthatóbbá válnak.
Duna menti rekreációs térség kialakítása
A rekreációs térség fejlesztése kettős képet mutat. A településektől távolabb eső
területeken a természeti értékek feltárása, a vízi sportok és a hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatások dominanciája válik jelentőssé. Ez a Gemenci-erdő révén érinti a
megye országos jelentőségű védett területeit is.
27

A Duna menti települések közül a római Limes révén több is várományosa
világörökségi címnek, ezek közül Lussonium (Paks-Dunakömlőd) lesz (Komárom
mellett) az egyik magyarországi látogatóközpont. A helyi értékek, hagyományok,
kultúrák bemutatását szolgálják a Duna menti tájházak (Decs, Dunaföldvár, Báta).
Ezen kívül a térség turisztikai kínálatát színesítik a pincefalvak, történelmi
települések, gyógyfürdők, a dunaföldvári vár és az Atomenergetikai Múzeum.
A térség jelenleg magas színvonalon csupán közúton közelíthető meg, további
lehetőségeket rejt a vízi személyszállítás újjáélesztése turisztikai jelleggel. A
fejlesztések megvalósulásával, illetve összehangolt marketingtevékenységgel
jelentős gazdaságélénkülés következhet be a megye keleti határán.
Az oktatás modernizálása (digitalizálás, e-oktatás)
Jelenleg problémát okoz számos kistelepülés megközelíthetősége, az ott élők
lehetőségei így igen csekélyek, ez pedig az elvándorlás egyik oka. Nehezen elérhető
települések zömmel a Tolnai-dombságban találhatóak, így az e-oktatás is elsősorban
nekik kedvezne. A szakképzés elősegítésével rendelkezésre állna a szakképzett
munkaerő a helyi feldolgozóipari kapacitások létrejöttéhez, így a foglalkoztatási
problémák és az ezzel összefüggő elvándorlás is mérséklődnének.
Helyi közösségi identitásfejlesztést és kulturális életet elősegítő közösségfejlesztő
szakemberképzés indítása
A helyi közösségi élet a települések népességmegtartó képességének is tényezője,
így fejlesztése indokolt. A fiatalok elvándorlása és az ebből következő elöregedés az
egész megye területén probléma, azonban leginkább a Tolnai-dombság területén
fekvő falvakat érinti, ezért a szakemberek jelenléte az ő életükben hozhatna jelentős
változást.
Bérház (lakás) és háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban
A pályakezdő fiatalok legfőbb gondja a munkanélküliség, mely inkább a
kistelepülésekre jellemző. A bérház (lakás) és háztáji programon keresztül
munkalehetőséget biztosítanának a települések, visszacsatolásként pedig
rendelkezésre állnának a helyi konyhák ellátásához szükséges, háztáji keretek között
megtermelt alapanyagok.
Apró- és kisfalvas térségek elérhetőségének javítása
Az apró- és kisfalvak fő előfordulási
Szekszárdi-, Geresdi-dombság, Völgység). A
zsáktelepülés vagy igen rossz minőségű úton
mely komoly gátja a turizmusnak, valamint
fejlődésének.

területei a dombvidékek (Tolnai-,
Tolnai-Hegyhát területén számos
megközelíthető település található,
a helyi-, illetve a feldolgozóipar

A vidéki letelepedést segítő támogatások bevezetése, helyi adókedvezmények
biztosítása
Tolna megyében a Tamási járás területe szabad vállalkozási övezetté vált,
mely területen gazdaságélénkítő támogatások várhatóak. Azonban a megye több
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kistérsége (Bonyhádi kistérség, Dombóvári kistérség) is küzd hasonló gondokkal
(munkanélküliség, szakképzett munkaerő elvándorlása, elöregedés), ahol a
gazdaságélénkítést célzó támogatások szintén szükségesek a fejlettségbeli
lemaradásuk csökkentése érdekében.
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III.

A célrendszer koherenciavizsgálata

III.1. Belső koherenciavizsgálat
III.1.1. A helyzetértékelés, a jövőkép, a fejlesztési elvek és az átfogó célok
kapcsolatának bemutatása
Tolna megye SWOT analízise a helyzetfeltáró-értékelő vizsgálat alapján az alábbiak
szerint alakul:
Témakör
Területi
fejlettség

ERŐSSÉGEK
Jól kiépített vezetékes infrastruktúrahálózat /ivóvíz, elektromos
hálózat, telefon, földgáz/.
Gazdaság,
Történelmi hagyományokkal rendelkező szőlő- és bortermelés, jó a
K+F, Innováció mezőgazdaság eszközellátottsága.
Oktatás
Jól működő közoktatási (középfokú iskolaszintig) ellátórendszer, a
mezőgazdasági végzettséggel, gyakorlattal rendelkezők aránya
magas a megyében.
Turizmus
Egyre meghatározóbb gyógy- és termálturizmus és erre épülő
turisztikai szolgáltatások.
Kultúra és
Országosan egyedülálló a megyeszékhelyen működő Német
közművelődés Színház.
Egészségügy Jól működő, jól szervezett szociális és egészségügyi ellátórendszer.
és szociális
ellátás
Környezet
Közlekedés

A megye környezeti állapota összességében jó.
Jól szervezett tömegközlekedés (busz).

Témakör
Területi
fejlettség

GYENGESÉGEK
A megye nemzetközi szerepvállalása csekély (projektekhez,
programokhoz való kapcsolódás), magas az alacsony lélekszámú
települések aránya, kedvezőtlen a lakosság korösszetétele; a megye
leghátrányosabb kistérségének, a Tamási kistérségnek a
felzárkóztatása nem sikerült az elmúlt tíz évben.
Gazdaság,
Az országos átlagnál is magasabb munkanélküliségi ráta; a megyén
K+F, Innováció kívüli hazai és a külföldi tőke jelenléte a megyében országos szinten
kimagaslóan alacsony; a közszféra és a gazdálkodó szervezetek
tőkével való ellátottsága alacsony; a fejlesztéseknek, a fejlődésnek
gátat szab a működő tőke és befektetők hiánya; a kutatásfejlesztésre irányuló ráfordítás országos szinten a legalacsonyabb a
megyében; a vállalkozások közötti együttműködés hiánya /klaszter,
TÉSZ, BÉSZ, Termelői Csoport, stb./; a vállalkozások jellemzően
alacsony hozzáadott értékel működő vállalkozások; alacsony az
öntözött szántóterületek aránya; az adottságokhoz képest nagyon
alacsony a feldolgozóipari (élelmiszeripari) kapacitás.
Oktatás
A munkanélküliek között magas az alacsony képzettséggel
rendelkezők aránya; felsőfokú szakképző központok (egyetemek,
főiskolák), tudásközpontok hiánya.
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Turizmus

Kultúra és
közművelődés
Egészségügy
és szociális
ellátás
Környezet

Közlekedés

Kevés turisztikai potenciál van jelen a megyében, hiányoznak a
turisztikai programcsomagok a megyei kínálatból. Nem működő
Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek.
Kevés az országos és nemzetközi jelentőségű fesztivál a megyében.
Az idősellátás igényeit már nem tudják kielégíteni a meglévő
bentlakásos idősellátó otthonok. Egyre több településen okoz gondot
a háziorvosi és gyermekorvosi alapellátás biztosítása.
Sok a mélyfekvésű belvizes terület, illetve az árvízvédelmi
szempontból veszélyeztetett terület, az ár- és belvízvédelmi
rendszerek állapota nem megfelelő.
Rossz a megye megközelíthetősége, átjárhatósága, a megye belső
közlekedési kapcsolatrendszere, az utak, járdák állapota

Témakör
Területi
fejlettség

LEHETŐSÉGEK
A megye felzárkóztatásának elősegítése a szomszédos megyékkel
való gazdasági, turisztikai együttműködésekkel.
Gazdaság,
Jelentős felszín alatti hévízkészletek feltárása és széles körű
K+F, Innováció komplex hasznosítása; helyi foglalkoztatással, helyi erőforrásokra
épített, magas hozzáadott értékű termék előállítása a meglévő
mezőgazdasági alapanyag-termelésre alapozva; az azonos területen
működő vállalkozások együttműködéseinek létrehozása, a meglévő
vállalkozói kapacitások megerősítése; a Paksi Atomerőműnél
tervezett új blokk(ok) építésébe a térségben működő gazdasági
szereplők széles körének bevonása, az itt dolgozó vendégmunkások
számára
a
szükséges
szolgáltatások
biztosítása
helyi
vállalkozásokon keresztül; a hagyományosan jelenlévő és a húzó
iparágakra K+F+I központok létrehozása; az öntözött szántóterületek
arányának jelentős növelésével a mezőgazdasági alapanyagtermelés elvárható hozamai viszonylag stabilizálhatók, illetve egyes
területeken jelentős hozamnövekedést lehet elérni, ami növeli az
ágazat jövedelmezőségét is
Oktatás
Turizmus

Kultúra és
közművelődés
Egészségügy
és szociális
ellátás
Környezet

A helyi gazdasági igényeknek, a piaci elvárásoknak megfelelő
szakképzési rendszer kialakításának ösztönzése, elősegítése.
A megye turisztikai adottságainak (Duna-Dráva Nemzeti Park,
tájvédelmi körzetek, műemlékek) kihasználása, a különálló termékek,
szolgáltatások turisztikai csomagokká alakítása; a tervezett Dunastratégia fejlesztéseinek megvalósítása során a Duna menti
települések gazdasági, turisztikai fellendítése; a Szekszárdi borvidék
és a Tolnai borvidék, valamint az egyedülálló pincefalvak turisztikai
lehetőségeinek széleskörű kiaknázása.
A helyi értékek, a helyi kultúra ápolása a civil szféra megerősítésével
és nagyobb társadalmi szerepvállalásával.
Új bentlakásos idősellátó otthonok építése, a háziorvosi és
gyermekorvosi praxisok vonzóvá tétele, még jobb feltételek
biztosítása, az ellátási területek átszervezése.
A környezetvédelemi beruházások támogatása, a környezeti
szennyezések
felszámolása,
mérséklése;
a
lakosság
környezettudatosságra nevelése.
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Közlekedés

M9 gyorsforgalmi út megépítése, a megyén belüli hiányzó
közlekedési kapcsolatok kiépítése, a kiépített közlekedési
infrastruktúra állapotának folyamatos javítása.

Témakör
Területi
fejlettség

VESZÉLYEK
A megye nyugati és keleti része közötti fejlettségbeli különbségek
nem csökkennek, hanem növekednek; falvak elnéptelenednek,
egyesek kihalnak, mert a lakosság elöregszik és nem sikerül
megfékezni a kistelepülésekre egyre inkább jellemző elvándorlást.
Gazdaság,
A hazai és külföldi tőke a jövőben is elkerüli a megyét és a fejlettebb
K+F, Innováció infrastruktúrával rendelkező megyéket részesíti előnyben; a
jellemzően alapanyag-termelő gazdaságot nem sikerül a gazdasági
szereplőkön keresztül magas hozzáadott értéken előállító
gazdasággá alakítani.
Oktatás
A képzési rendszer rugalmatlanul követi a gazdasági folyamatokat,
nem alakul ki a piacképes oktatási (szakképzési) rendszer.
Turizmus
Nem létesülnek a megyében új turisztikai attrakciók, nem sikerül a
Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek tartalommal való
megtöltése és szakmai együttműködésének kialakítása.
Kultúra és
A civil társadalom mozgósítása, a helyi értékek és kultúra értékeinek
közművelődés megőrzése és ápolása, új programok indítása és a meglévők
továbbfejlesztése a pénzügyi források hiánya miatt elmarad.
Egészségügy A jelentős számú idősellátásra szoruló embert nem tudják fogadni a
és szociális
bentlakásos idősellátó otthonok a kapacitások hiánya miatt. Az
ellátás
egészségügyi alapellátás (háziorvosi, gyermekorvosi) sérül, a végzett
orvosok magas számban történő elvándorlása, illetve a háziorvosok
magas (60 év feletti) átlagéletkorából adódó hirtelen orvoshiány miatt.
Környezet
A klímaváltozás miatt bekövetkező szélsőséges időjárási
körülményekhez nem sikerül kellő mértékben és kellő időben
alkalmazkodnia a gazdasági szereplőknek.
Közlekedés
A megyét átszelő keresztirányú M9 gyorsforgalmi út nem épül meg
időben; az utak állapota folyamatosan romlik; a hiányzó közlekedési
kapcsolatok megyén belül nem épülnek meg.
A térség lehetséges fejlesztési irányainak bemutatása, és ezek alapján a
lehetséges cselekvési területek azonosítása
Tolna megye főbb fejlesztési irányait a 2014-20 közötti időszakban a megye jelenlegi
állapotát megvizsgálva, illetve az EU által megfogalmazott irányelvek (EU 2020 című
stratégia 11 tematikus célterülete) mentén a következőképpen határozhatjuk meg:
Intelligens növekedés – tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása:




innovatív környezeti ipar és energetika lehetőségeinek megteremtése a már
működő tudásbázisokkal;
a Paksi Atomerőműben új blokk(ok) építéséhez kacsolódva szak- és
felsőoktatási képzések beindítása;
új (K+F+I) központok kialakítása a vállalkozói együttműködések
létrehozásával iparáganként, termékpályánként
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A fenntartható növekedés, az erőforrás-hatékonyabb, még inkább környezetbarát és
versenyképesebb gazdaság megvalósítása:









piacképes,
hagyományosan
jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése
(élelmiszeripar, textil- és bőripar, fémfeldolgozás);
mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termékek
előállítása, feldolgozása és piaci értékesítése;
a biotermelés fokozottabb ösztönzése, az agrármarketing-tevékenység
termelői együttműködési szintekre emelése;
környezetkímélő mezőgazdasági termelés ösztönzése
a közúti közlekedés infrastruktúrafejlesztése kiemelten a megye
keresztirányú kapcsolatait megteremtő M9 gyorsforgalmi út megvalósítása,
illetve a megyén belüli települési kapcsolati hiányok felszámolása
alsóbbrendű utak építésével;
a megyén belüli vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése különös
tekintettel a Dombóvár – Tamási tengelyre;
a termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági
hasznosításával az energiaigényes ágazatok, tevékenységek újra jelentős
szerephez juthatnak a megyében;

Az inkluzív növekedés – a magas foglalkoztatás, valamint a gazdasági, szociális- és
területikohézió-jellemezte gazdaság kialakítása:





a turizmus megyében jelenlévő ágazatinak fejlesztése, tematikus
összekapcsolása (termál- és gyógyturizmus: Dombóvár, Hőgyész, Tamási,
Tengelic, Bonyhád; vadászturizmus: Gemenc, Gyulaj; tájjellegű és kulturális
turizmus: Sárköz, szekszárdi fesztiválok; vízi turizmus: Fadd-Dombori, a Siócsatorna turisztikai célú fejlesztése; horgászturizmus: Duna és a
horgásztavak; borturizmus: Szekszárdi borvidék, Tolnai borvidék, kiemelten a
pincefalvak);
a Duna-stratégia által elgondolt fejlesztések megvalósítása, a Duna menti
települések gazdasági fellendítése;
Szekszárd mint megyei fejlesztési pólus központi és idegenforgalmi
funkcióinak megerősítése.

A megyei fejlesztések során olyan horizontális célrendszert határoztunk meg, amely
Tolna megye hosszú távú fejlődését, fejlesztését tudja biztosítani. Nagy figyelmet
fordítunk arra, hogy a fejlesztések megőrizzék a helyi természeti és épített
környezetet, a korábban létrehozott értékeket. A rögzített elvek mindegyike azt
szolgálja külön-külön és együttesen is, hogy a támogatási forrásból megvalósított
beruházások értéket teremtsenek, hosszú távon fenntarthatóak legyenek és
szolgálják a helyi gazdaság, társadalom és a környezet érdekeit.
Horizontális célok, elvek:
-

együttműködésre épülő fejlesztések

-

környezettudatos és fenntartható fejlesztések
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-

munkahelymegtartást és/vagy munkahelyteremtést támogató fejlesztések

-

családbarát fejlesztések

-

elsősorban helyi erőforrásra épülő fejlesztések

-

vállalkozásbarát fejlesztések

-

innovatív fejlesztések

Gazdaságfejlesztést érintő kapcsolatok, kapcsolódási pontok bemutatása
Az elmúlt évtizedben a gazdasági versenyképesség elengedhetetlen elemévé
vált az innováció, innovatív termelés. Ezért szükséges a helyi vállalkozók
tevékenységét segítő, azok versenyképességét növelő K+F központok létrehozása.
Ezeket a helyi hagyományokra, meghatározó gazdasági ágazatokra érdemes
építeni. A kutatás-fejlesztési központok a 7 megfogalmazott horizontális cél közül
mindegyiknek megfelelnek: együttműködésre épülnek, a kutatások révén támogatják
a környezettudatos és fenntartható fejlesztéseket, munkahelyeket teremtenek
magasan kvalifikált szakemberek számára, akik eddig viszonylag kevés számú
munkalehetőséget találhattak Tolna megyében.
A tudásbázisok létrehozása
családbarát, mert a magas végzettségű emberek helyben történő foglalkoztatása
megoldhatóvá válik, nem kényszerülnek ezzel elvándorlásra. A központok
kialakítása, tevékenysége helyi erőforrásokra épül, ugyanakkor vállalkozásbarátok is,
hiszen a helyi erőforrásokat kihasználó vállalkozásokkal partnerségben végzik
kutatótevékenységüket. Az innováció és innováció-transzfer segíti, és
versenyképesebbé teszi a helyi vállalkozásokat a magyar, valamint a külföldi piacon.
Tolna megye földrajzi elhelyezkedése közlekedési szempontból kedvező,
hiszen nemzetközi vízi, vasúti és közúti korridorok haladnak át a megye területén,
melyekhez a jobb kapcsolódás egyrészt a helyi vállalkozások érdeke, másrészt a
csomóponti szerepkör erősödése is várható az infrastruktúra-fejlesztéseknek
köszönhetően. Kedvezőtlen tulajdonsága a nemzetközi hálózat elemeinek, hogy
kivétel nélkül É-D irányúak, az összeköttetés közöttük jelenleg nem megoldott. A
problémát az M9-es gyorsforgalmi út várható megépítése fogja orvosolni, melynek
kiépülésével Szekszárd a Dél-Dunántúl keleti kapujává, Dombóvár pedig a régió
intermodális csomópontjává válik. Ezekhez a célokhoz magas szintű kiszolgáló
egységekre lesz szükség.
A csomóponti központok szintje alatt meg kell oldani a térségi logisztikai központok
hálózatának kiépítését, azokat a termelés mértékéhez, a fenntartható és takarékos
területhasználati elvekhez igazítani. Mivel Tolna megyében a legnagyobb szállítási
igénye az agráriumnak van, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek a
megye fő kiviteli cikkei, ezért a legfontosabb a mezőgazdasági logisztikai központok
fejlesztése.
Az ipari ágazatok közül indokolt elsődlegesen azokat fejleszteni, amelyek már
régóta jelen vannak/voltak a megyében, nagy múlttal rendelkeznek. A helyi
szakértelem innováció-orientált kihasználása az ágazatok versenyképességét,
jövedelemtermelő és munkahelyteremtő képességét, ezek által az életminőséget is
növelik. A feldolgozóipari kapacitások fejlesztése főként a mezőgazdaságélelmiszeripar vonatkozásában szükséges, hiszen ma Tolna megyében szinte csak
alapanyag-előállítás folyik, annak ellenére, hogy korábban jelentős üzemek
települtek a helyi adottságokra, kiváló termőhelyekre. A gépgyártás is kapcsolódik a
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megyében a mezőgazdasághoz és az élelmiszeriparhoz, számos oktatási intézmény
profiljában is megtalálhatók az ezekhez kapcsolódó képzések.
A gazdasági szereplők összefogása szükséges annak érdekében, hogy
versenyképességük növekedjen, ezáltal munkahelyeket tudjanak biztosítani, újakat
létrehozni. Az összefogás az innovációk befogadására is alkalmasabbá teszi a
szereplőket.
Tolna megye természeti erőforrásainak és épített környezetének
idegenforgalmi célú hasznosítása egyszerre jelent gazdasági fejlődést és számos
településen új ágazatok kialakulását is, új munkalehetőségekkel. A természeti
adottságok előrelátó használatával a helyben élők rekreációs lehetőségei is
bővülnek, ezáltal életminőségük is javul. Összehangolt termékkínálattal a bevételek
növelhetőek, ehhez összefogás szükséges. A természeti értékek bemutatásával
segíteni lehet a környezeti nevelést és a környezettudatos gondolkodás terjedését. A
fejlesztések során a helyi vállalkozók bevételi forrásai emelkednek, ezáltal a
települések eltartó képessége is javul. A családbarát kirándulóhelyek kialakításával
Tolna megye olyan területté válik, ami nemcsak munkahellyel és iskolákkal szolgál,
hanem széleskörű igényeket kielégítő rekreációs terekkel is.
A humánerőforrás-fejlesztést érintő kapcsolatok, kapcsolódási pontok bemutatása
A szakképzési és a felsőoktatási képzési rendszer piaci igényekhez való
igazítása a horizontális célok közül közvetlenül az együttműködésre épülő, valamint
a vállalkozásbarát elveknek felel meg. A vállalkozások maguk is részt vesznek a
képzésben a gyakorlati helyek biztosításával, így a későbbiekben megfelelő
képzettségű szakemberek állnak majd rendelkezésükre. Így a szakképzést nyújtó
iskola vonzó alternatíva lesz, hiszen az ott szerzett ismeretek birtokában könnyebben
lehet majd elhelyezkedni, akár a gyakorlati helyként szolgáló cégnél.
Mindez közvetve munkahelyteremtést, illetve megtartást eredményez,
valamint a jobb képzettséggel rendelkező munkaerő könnyebben tudja befogadni a
modern innovatív technológiákat, valamint képes a helyi alapanyagokra épülő
feldolgozóipar számára magasabb hozzáadott értékű termékek előállítására, ezen
keresztül magasabb jövedelem elérésére. Mindezzel növelhető Tolna megye
népességmegtartó ereje. A helyi identitás is erős kötelék, mérsékli az elvándorlást,
ezért közösségfejlesztő szakemberek munkájára is nagy szükség van.
A megye korszerkezetének fiatalítása kapcsán az egyik legkomolyabb
probléma a munkahelyek hiánya és az ebből is fakadó elvándorlás. Helyi
vállalkozások nélkül ezen változtatni csak nehezen lehet, ezért a vállalkozásbarát
környezet kialakítása elengedhetetlen. Az életminőség emeléséhez fenntartható,
tiszta, élhető környezet szükséges, magas színvonalú szolgáltatásokkal. A közösség
alapja a család, mely támogatásának egyik eszköze a fiatalok helyben tartása.
A vidékfejlesztést érintő kapcsolatok, kapcsolódási pontok bemutatása
A horizontális célok közül mindegyik érvényesül. A helyi alapanyagokból a
jelenleginél
magasabb
hozzáadott
értékű
termékek
előállításához
a
termelés/feldolgozás során több innovációt tartalmazó technológiát szükséges
alkalmazni, amihez a megyei szakképzés és felnőttképzés biztosítja a szakképzett
munkaerőt. A termelés fenntarthatósága és a terméshozam ingadozások mérséklése
érdekében fontos az öntözhető mezőgazdasági területek arányának növelése, ahol
ez megoldható. Ez a terméshozamok kiszámíthatósága és a talajok kiszáradás,
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szikesedés elleni védelme érdekében szükséges. A kiszámítható terméshozamok
alapján jól teljesítő feldolgozóipart lehet létrehozni. Az agrármarketing segíti az
előállított termékek jobb piaci értékesítését.
Az összefogások szükségesek termékpályánként, a jobb piaci szereplés érdekében.
A vállalkozásbarát környezetben új munkahelyek jönnek létre, ami növeli a
bérszínvonalat, ettől emelkedik a vidéki térségek vásárlóereje, aminek következtében
a piaci szolgáltatások is elterjednek, a városihoz közelítve ezzel a falvak
életminőségét.
A vidéki életminőség javítása során hangsúlyt kell fektetni a helyben elérhető
energiaforrások helyi hasznosítására, mellyel mind az energiafüggetlenség, mind a
károsanyag-kibocsátás csökkenthető (országos szinten). Ezzel olcsóbbá tehető a
vidéki lakhatás. Emellett fontos az ökologikus gondolkodás, a hulladékok
mennyiségének csökkentése és azok újrahasznosítása. A vidéki térségeket
elérhetővé kell tenni, ez vonatkozik mind a falu-falu, mind a falu-város viszonylatra.
Támogatni kell a vidéki önszerveződő szabadidősport feltételeinek megteremtését.
A mobil és helyi szolgáltatások segítésével munkahelyek jönnek létre a vidéki
lakosság számára is. Emellett a munkahelyteremtésben fontos szerep jut a
támogatási rendszernek, mely szükséges, ám nem elégséges feltétele a vidéki
foglalkoztatottság hosszú távú előremozdításának.
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Jövőkép 2030

Átfogó célok

„Otthon lenni Tolna megyében”
A Tolna megyei emberek boldogok, elégedettek legyenek, aktívan és
egészségesen éljenek városban és a vidéki kistelepüléseken egyaránt.

A megye gazdasági
potenciáljának növelése, a
vállalkozói aktivitás erősítése

Új K+F+I és logisztikai
központok kialakítása
vállalkozói
együttműködések
létrehozásával
iparáganként,
termékpályánként

Stratégiai célok

Piacképes,
hagyományosan jelenlévő
ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten
magas kézimunka igényű,
elsősorban könnyűipari
tevékenységek
(gépgyártás,
fémfeldolgozás,
élelmiszeripar, textil- és
bőripar,)

Társadalmi
megújulás

Oktatásfejlesztés,
hátrányos helyzetű
csoportok munkaerőpiaci esélyeinek
javítása

A kedvezőtlen
demográfiai
folyamatok(negatív)
hatásainak
mérséklése

A vidékies térségek
gazdasági
szerepvállalásának
megerősítése és
vonzó vidéki élettér
megteremtése
Mezőgazdasági
alapanyagokra épülő
nagy hozzáadott
értékű termék
előállítás,
feldolgozás, piaci
értékesítés és
agrármarketing
tevékenység
termelői
együttműködéssel

Vidéki életminőség
javítása és a rurális
térség
népességmegtartó
képességének
elősegítése

Horizontális célok,
elvek
► együttműködésre
épülő fejlesztések
► környezettudatos és
fenntartható fejlesztések
►munkahelymegtartást
és/vagy
munkahelyteremtést is
támogató fejlesztések
► családbarát
fejlesztések
► elsősorban helyi
erőforrásra épülő
fejlesztések
► vállalkozásbarát
fejlesztések,
►innovatív fejlesztések

A megye természeti
erőforrásainak, táji és
természeti értékeinek és
épített környezetének
szélesebb körű
megismertetése,
potenciáljának javítása,
fenntartható hasznosítása
és tematikus
összekapcsolása

III.2. Külső koherenciavizsgálat
III.2.1. A célrendszer kapcsolta az OFTK-val
Ebben a fejezetben kívánjuk bemutatni, hogy az EU Kohéziós Politikájának 11
tematikus célterülete és a Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció célrendszere hogy jelenik meg a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció célkitűzéseiben.
Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepció

EU 2020 Kohéziós Politika
11 tematikus célterülete

1.1 A megye gazdasági potenciáljának
növelése, a vállalkozói aktivitás
erősítése

Intelligens növekedés
1. Kutatás-, technológiafejlesztés és
innováció megerősítése (K+F)
2. Az infokommunikációs
technológiák minőségének,
használatának és hozzáférésének
előmozdítása (IT)
3. A kis- és középvállalkozások, a
mezőgazdaság, a halászat és
vízgazdálkodás
versenyképességének javítása
(KKV-k, Mezőgazdaság)
Fenntartható növekedés
4. Az alacsony széndioxid
kibocsátású formák felé történő
elmozdulás előmozdítása
valamennyi szektorban (CO2)
5. A klímaváltozáshoz történő
alkalmazkodás, kockázatkezelés
(Klímaváltozás)
6. A környezet védelme, valamint a
hatékony erőforrás-felhasználás
elősegítése (Környezetvédelem)
7. A fenntartható közlekedés
támogatása, szűk keresztmetszetek
felszámolása kulcsfontosságú
infrastrukturális hálózatokban
(Infrastruktúra)
Az inkluzív növekedés
8. A foglalkoztatás előmozdítása és
a munkaerő áramlás támogatása
(Foglalkoztatás)
9. A társadalmi elfogadás és a
szegénység elleni küzdelem
előmozdítása (Szegénység)
10. Befektetés az oktatásba,
szaktudásba és az élethosszig tartó
tanulásba (Oktatás)
11. Intézményi erőforrások
fejlesztése és egy hatékony
államigazgatás elősegítése
(Közszféra)

1.1.1. Új K+F+I és logisztikai központok
kialakítása vállalkozói együttműködések
létrehozásával iparáganként,
termékpályánként
1.1.2. Piacképes, hagyományosan
jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten magas kézimunka
igényű, elsősorban könnyűipari
tevékenységek (gépgyártás,
fémfeldolgozás élelmiszeripar, textil- és
bőripar,)
1.1.3. A megye természeti
erőforrásainak, táji és természeti
értékeinek és épített környezetének
szélesebb körű megismertetése,
potenciáljának javítása és tematikus
összekapcsolása
1.2. Társadalmi megújulás
1.2.1. Oktatásfejlesztés, hátrányos
helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek javítása
1.2.2. A kedvezőtlen demográfiai
folyamatok (negatív) hatásainak
mérséklése
1.3. A vidékies térségek gazdasági
szerepvállalásának megerősítése és
vonzó vidéki élettér megteremtése
1.3.1. Mezőgazdasági alapanyagokra
épülő nagy hozzáadott értékű termék
előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés
és agrármarketing tevékenység termelői
együttműködéssel
1.3.2 Vidéki életminőség javítása és a
rurális térség népességmegtartó
képességének elősegítése

1. számú ábra

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere, annak 7 stratégiai célja
az EU 2020 Kohéziós Politikájában megfogalmazott 11 tematikus célterület közül
tízhez közvetve, vagy közvetlenül kapcsolódik. A Nemzeti Fejlesztés 2020
dokumentum 7 stratégiai célja közül hathoz kapcsolódik a megyei koncepció
valamelyik stratégiai célja.
Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepció

Nemzeti Fejlesztés 2020

1.1. A megye gazdasági potenciáljának
növelése, a vállalkozói aktivitás
erősítése
Gazdasági növekedés,
versenyképes, exportorientált,
innovatív gazdaság

1.1.1. Új K+F+I és logisztikai központok
kialakítása vállalkozói együttműködések
létrehozásával iparáganként,
termékpályánként
1.1.2. Piacképes, hagyományosan
jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten magas kézimunka
igényű, elsősorban könnyűipari
tevékenységek (gépgyártás,
fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és
bőripar,)

Gyógyuló és gyógyító Magyarország,
egészséges társadalom (egészségés sportgazdaság)

Kreatív tudástársadalom, korszerű
gyakorlati tudás, K+F+I

1.1.3. A megye természeti erőforrásainak,
táji és természeti értékeinek és épített
környezetének szélesebb körű
megismertetése, potenciáljának javítása
és tematikus összekapcsolása

Élhető és életképes vidék,
egészséges élelmiszer-termelés és
ellátás

1.2 Társadalmi megújulás
1.2.1. Oktatásfejlesztés, hátrányos
helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek javítása

Stratégiai erőforrások nemzeti
megőrzése, fenntartható használata
és környezetünk védelme

1.2.2. A kedvezőtlen demográfiai
folyamatok (negatív) hatásainak
mérséklése
1.3. A vidékies térségek gazdasági
szerepvállalásának megerősítése és
vonzó vidéki élettér megteremtése

Közösségi megújulás, értéktudatos
és szolidáris öngondoskodó
társadalom, romaintegráció

1.3.1. Mezőgazdasági alapanyagokra
épülő nagy hozzáadott értékű termék
előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés
és agrármarketing tevékenység termelői
együttműködéssel

Jó állam: nemzeti közművek és
közszolgáltatások, szolgáltató állam
és biztonság

1.3.2. Vidéki életminőség javítása és a
rurális térség népességmegtartó
képességének elősegítése

2. számú ábra
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Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK)
hosszú távon - 2030-ig - teljes tervezéssel az ország minden ágazata, térsége,
szférája (ld. köz-, piaci- és civil-) számára jövőképet és célokat kíván adni a
fejlesztéspolitika és a területfejlesztés terén. A koncepció középtávú üzenete a
2014–20-as Európai Uniós programozási időszak fejlesztési prioritásait és operatív
programjait kívánja megalapozni.
Az OFTK a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési
és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.)
Korm. határozat alapján készül. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012
novemberére elkészítette az OFTK társadalmi egyeztetési változatát. 2013
februárjában még zajlott a dokumentum véleményezési folyamata.
Tolna megye jövőképében az ember, mint a társadalom legelemibb építőköve került
a középpontba. Ez szervesen kapcsolódik az OFTK jövőképének társadalmi
vetületéhez.
Az átfogó célok tekintetében Tolna megye koncepciójában megfogalmazott három
átfogó cél egyértelműen megfeleltethető az OFTK négy átfogó céljának.
Az egyes átfogó célok kapcsolatát az alábbi ábra mutatja be:

Országos Fejlesztési és
Értékteremtő,
Területfejlesztési
foglalkoztatást
Koncepció
biztosító gazdaság és
Tolna Megyei
növekedés
Fejlesztési
Koncepció
A megye gazdasági
potenciáljának növelése, a
vállalkozói aktivitás erősítése

√

Természeti
erőforrásaink
fenntartható
használata, értékeink
megőrzése és
környezetünk
védelme

Térségi
potenciálokra
alapozott,
fenntartható
térszerkezet

√
√

Társadalmi megújulás
A vidékies térségek gazdasági
szerepvállalásának
megerősítése és vonzó vidéki
élettér megteremtése

Népesedési
fordulat,
egészséges és
megújuló
társadalom

√

√
√

3. számú ábra
Mind az OFTK-ban, mind Tolna Megye Fejlesztési Koncepciójában hét specifikus cél
került megfogalmazásra. Az OFTK egyik célja a „jó állam” megteremtése, melyhez
értelemszerűen nem kapcsolódik cél a megyei koncepcióban. A hetedeik OTFK
specifikus célhoz, mely a környezetvédelemre és az erőforrások fenntartható
hasznosítására fókuszál, a megye specifikus céljai kapcsolódnak, és önálló
alfejezetben jelennek meg. A fenntarthatóság kérdésköre a Tolna Megyei Fejlesztési
Koncepcióban horizontális szempontként jelenik meg.
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Az egyes specifikus célok kapcsolatát az alábbi ábra mutatja be:
Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési
Koncepció
Tolna Megyei
Fejlesztési
Koncepció

Közösségi
Élhető és
Gazdasági
megújulás,
Gyógyuló és
életképes Kreatív tudásnövekedés,
értéktudatos
gyógyító
vidék,
társadalom,
versenyképes,
és szolidáris,
Magyarország, egészséges
korszerű
export-orientált
öngondoskodó
egészséges
élelmiszergyakorlati
innovatív
társadalom,
társadalom
termelés és tudás, K+F+I
gazdaság
romaellátás
integráció

Új K+F+I és logisztikai központok
kialakítása a vállalkozói
együttműködések létrehozásával
iparáganként, termékpályánként

√

Piacképes, hagyományosan
jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten magas
kézimunka igényű, elsősorban
könnyűipari tevékenységek
(gépgyártás, fémfeldolgozás,
élelmiszeripar, textil- és bőripar, )

√

A megye természeti erőforrásainak,
táji és természeti értékeinek és
épített környezetének szélesebb
körű megismertetése,
potenciáljának javítása és tematikus
összekapcsolása

Vidéki életminőség javítása és a
rurális térség népességmegtartó
képességének elősegítése

Stratégiai
erőforrások
nemzeti
megőrzése,
fenntartható
használata és
környezetümk
védelme

√
√

√

Oktatásfejlesztés, hátrányos
helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek javítása
A kedvezőtlen demográfiai
folyamatok (negatív) hatásainak
mérséklése
Mezőgazdasági alapanyagokra épülő
nagy hozzáadott értékű termék
előállítás, feldolgozás, piaci
értékesítés és agrármarketing
tevékenység termelői
együttműködéssel

Jó állam:
nemzeti
közművek,
szolgáltató
állam és
biztonság

√
√

√
√

√

√

√

4. számú ábra
A koncepció elsősorban az OFTK vidéki térségek értékalapú felemelése céljához
kapcsolódik, mely a megye adottságaiból is adódik. Területi fókusz – elsősorban a
koncepció mezőgazdasági fejlesztési orientációja okán – a megye középső,
aprófalvas városhiányos térségére, illetve ezzel átfedésben Tamási térségére került
meghatározásra, mint kiemelten fejlesztendő térség, illetve szabad vállalkozási zóna.
Ez különösen hangsúlyos annak ismeretében, hogy a megye leghátrányosabb
helyzetű térségéről van szó. E mellett a Duna mente, illetve a Sió mente, mint
rekreációs terület fejlesztése kaphat hangsúlyt a megyében.
III.2.2. A célrendszer kapcsolata az OTrT törvénnyel
A 2003. évi XXVI. törvény (OTrT. tv.) 5 évenkénti felülvizsgálata alapján 2012.
decemberében a VÁTI elkészítette a módosító javaslatokat az alátámasztó
munkarészekkel.
Jelenleg ennek véleményezése zajlik a módosításokban figyelembe vettek olyan
országos szintű terveket (Új Széchenyi Terv) és stratégiák (pl. Nemzeti
Vidékstratégia), amelyek az elmúlt években készültek el. Ezen kívül számos
területrendezést érintő jogszabály is időközben megváltozott és kihirdetésre került.
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Tolna Megye Területrendezési Terve 2012-ben került elfogadásra, ilyen formán az
illeszkedése biztosított. Ez adta az alapot Tolna megye helyzetfeltáró
munkarészeihez és a levont következtetések alapján fogalmazódott meg a megye
2014-2020 közötti célrendszere is.
Az OTrT tv. által jelölt az M9 autópálya megépítése, a nemzetközi vasútvonal
fejlesztése, valamint az atomerőmű bővítése várható a 2014-20-as időszakban.
Mindhárom beavatkozástól a megyei célrendszer gazdaságélénkítést remél, ezért
kiemelten, több pontban foglalkozik annak várható hatásával illetve több fejlesztést,
épít rá.
M9 autópálya Szekszárd - Kaposvár szakasz: a két megyeszékhely gazdasági és
kulturális kapcsolatán túl a mezőgazdasági kutatási-fejlesztési területen (DombóvárKaposvár Egyetem), valamint az új logisztikai főközpontok lehetőségét tárja föl
(Dombóvár, Szekszárd). Ugyanakkor élénkítő hatással bír a megye turisztikai
elérhetőségére, a termál- és gyógyturizmus területén is (Dombóvár, Tamási).
Nemzetközi vasúthálózat Dombóvár – Gyékényes – (Horvátország) illetve, Budapest
- Pécs szakasz Bár a nyomvonal kijelölése folyamatban van, mindenképp érinti
Dombóvárt és Tolna megye javaslatai között szerepel Tamási érintése is.
Az M9-nél említett logisztikai, termál- valamint gyógyturisztikai célok itt is
érvényesíthetőek.
Paksi atomerőmű tervezett bővítése: Közvetlen hatása nem megyei, inkább
országos, közvetetten a K+F mellett a járulékos építőipari munkák miatt és a Tolna
megyei beszállítók számára gazdasági fellendülést hozhat a beruházás az
elkövetkezendő években.
Az országos ökológiai hálózat övezete csak kisebb területeken érinti a megyét (Duna
és Sió mente, Gemenc, Mecsek ÉK-i kapuja, Gyulaji erdők, Bikács-Németkér), de a
Tolna megyei célrendszer – az építészeti értékek mellett – ezeket a területeket
kiemelt turisztikai és rekreációs céllal jelöli.
Az OTrT-ben jelölten Tolna megye – Fejér és Békés mellett – az egyik leggazdagabb
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület tekintetében, mind a terület méretei, mind a
termőföld minőségét tekintve. Ezért a célrendszer további kutatást és fejlesztést
szorgalmaz mezőgazdasági és szőlészeti-borászati területeken a szomszéd megyék
egyetemeivel együttműködve. A megyei koncepció a helyi mezőgazdasági
alapanyagokon alapuló feldolgozóipari kapacitások kiépítését kiemelten preferálja.
Külön célrendszer foglalkozik a vidékfejlesztéssel, ezen belül az ökológiai és
biogazdálkodással.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület csak kisebb foltokban van a megyében
(Gemenc, Gyulaj, Mecsek ÉK-kapuja). A célrendszer ezeket turisztikai célként jelöli,
erdőgazdálkodással a terv nem foglalkozik
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezet Tolna megye alapterületének
közel 35-40 %-a. A célrendszer nem tervez olyan fejlesztéseket melyek a táj
funkcionális működésére vonatkozólag és/vagy a tájkép szempontjából jelentős
beavatkozással bírnának.
Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete a Duna
mentén Dunaföldvártól Bátáig szinte egybefüggően a Római Limes vonala, és a
megyében található tájházak is az Országos program részeként a jelöltek listáján
szerepelnek. A célrendszer, kiegészülve a helyi értékvédett kúriák, pincefalvak
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fejlesztésének támogatásával, a turisztika megerősödését és gazdaságélénkítő
szerepét vetíti előre.
Vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület az OTrT alapján a megyében a Duna mente, ez
a megyei koncepció célrendszerével maradéktalanul teljesíthető.
Nagyvízi meder az OTrT-ben a Duna és a Sió 20 km-es torkolati szakasza. Az
országos célok (hajózhatóság) mellett a megyei célrendszer, az egyéb folyóvizekkel
együtt, az öntözhető területeket kívánja bővíteni
Az OTrT-ben jelezett kiemelt fontosságú honvédelmi terület Tolna megyében két
kisebb van (Simontornya, Medina), mellyel a megyei célrendszer érdemben nem
foglalkozik.
III.2.3. A célrendszer kapcsolata a fontosabb ágazati koncepciókkal, tervekkel
A célrendszer kapcsolódása a Nemzeti Vidékstratégiához
Átfogó célja: „Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének
javítása”
A Nemzeti Vidékstratégia átfogó célja és a megyei célrendszer „Vidéki életminőség
javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése” komplex
specifikus célja messzemenően illeszkedik egymáshoz. A Vidékstratégia átfogó
célján belül a megyei célrendszerben is megjelenik a táji és épített környezet
értékeinek megőrzése a megye természeti erőforrásainak és épített környezetének
szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása és tematikus
összekapcsolása: a védett építészeti értékek gazdasági és turisztikai
hasznosításának elősegítésében, a kúriák és kiskastélyok jobb kihasználását
illetően, a védett természeti területek (Gemenci-erdő, Völgység, Pacsmagi-tavak)
fenntartható hasznosítása kapcsán, valamint a Sió és a Duna turisztikai
potenciáljának növelésében.
A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás megjelenik a megyei
célrendszerben: a gyógyvizek kínálatának kiterjesztésében, a megújuló
energiaforrásokra alapozó tamási kutatóközpont létrehozásában, a nagymányoki és
váraljai szén- és kőbányászat újraindításában, a természetes vízbázisok,
vízrendszerek mezőgazdasági hasznosításában, az öntözőrendszerek kiterjesztése
révén, a helyi megújuló energiaforrásokra (termálvíz, geotermikus energia, biogáz és
biomassza) támaszkodó energiapolitikában, valamint az ökotelepülések
kivitelezésének gondolatában, a biogazdálkodás elterjesztésében.
Az emberek és a közösség értékeire építés a megye szempontjából megjelenik a
közösségfejlesztő szakemberek képzésétől kezdve a komplex közösségfejlesztő,
identitástudat-formáló cselekmények ösztönzéséig, legyen szó a kulturális
lehetőségek
bővítéséről
vagy
sportegyesületek,
sportolási
lehetőségek
támogatásáról.
A hagyományok ápolása mint értékrend elsősorban a vidéki térség gasztronómiai
kínálatának további ösztönzésében, versenyképességében jelenik meg, a
pincefalvak és a falusi vendégasztal révén.
A mezőgazdaságot és a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki
vállalkozások fejlesztése szintén átfogóan jelenik meg a megyei célrendszer
egészében, hiszen mindhárom átfogó cél és azok specifikus céljai is kitérnek a kisés középvállalkozások piaci esélyeinek javítására, melyek között is külön hangsúlyt
kap a falvak vállalkozásösztönző, fiatalok letelepedését elősegítő gazdaságpolitikája.
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Ehhez kapcsolódik a helyi mezőgazdasági alapanyagra épülő helyi feldolgozó- és
élelmiszeripari kapacitások tervezett kiépítése.
A vidéken élők életminőségének átfogó javítása két önálló specifikus célt is képez a
megyei célrendszerben, egyfelől a megye korszerkezetének fiatalítása érdekében a
falusi életterek javításával, valamint a népességmegtartó képesség javításával.
A Vidékstratégia öt stratégiai céljából kettő jelenik meg mélyrehatóan a megyei
célrendszerben, melyek teljes mértékben átszövik a megyei elképzeléseket. Az egyik
a sokszínű és életképes agrártermelés, melyben fő szempont az agrár- és
élelmiszergazdaság életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása. Ez a
célrendszerünket áthatja a termeléstől, termék előállítástól kezdve a csoportos
termelői értékesítésig, marketing tevékenységig, kutatótevékenységig, szakoktatásig.
Az agrárgazdaság szinte minden ágazatára kitér a megyei elképzelés, így a
szántóföldi növénytermesztésre, a kertgazdaságra, háztáji zöldség- és
gyümölcstermesztésre, gyógynövénytermesztésre, borászatra, haltenyésztésre,
valamint a tejiparra, a helyi feldolgozó- és élelmiszeriparra és a helyi piacok
létrehozására.
A helyi, biológiai alapokra támaszkodó gazdálkodás is több ponton kerül említésre a
megyei célrendszerben nemcsak a biotermesztés révén, hanem a helyi termékek
előállításával is.
Az üzemszerkezeti formák erősítése elsősorban a termelői csoportok, TÉSZ-ek,
BÉSZ-ek megalakulásának támogatásával és a különböző regionális klaszterek
elérésével valósítható meg megyei szinten.
E sokszínű és életképes agrártermelés cél képezi a megyei célrendszer egyik
legdominánsabb értékrendjét a Nemzeti Vidékstratégiából. A megyei tervezésben
közvetetten hangsúlyt kap a kormányzati cél szerves részét képező tájfenntartó
gazdálkodás, a nemzeti földtulajdonlás védelme, valamint az életképes gazdálkodást
biztosító föld- és birtokpolitika.
A másik domináns cél, mely markánsan jelenik meg a megyei elképzelésekben is, a
vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása.
Ennek alapvetései, mint a vidékről történő elvándorlás megállítása, fiatalok számára
a helyben maradásra ösztönző feltételek kialakítása, a demográfiai egyensúly
helyreállítása, a szolgáltatások elérhetőségének biztosítása, illetve a helyi
közösségek megerősítése a megyei célrendszernek is szerves részét képezik, mind
önálló stratégiai célként kiemelve. A megyei célrendszerben érintőlegesen jelenik
meg
a
Vidékstratégia
fenntarthatóságra,
tájgazdálkodásra,
önfenntartó
gazdálkodásra, egészségbarát táplálkozáskultúrára, táj- és helyismeretre építő vidéki
oktatáspolitikája, szaktanácsadó rendszere is.
A Vidékstratégia élelmezési és élelmiszerbiztonságra törekvő specifikus célja
közvetetten jelenik meg a megyei célrendszerben, mert van utalás az
élelmiszerexportra, a bel- és külpiaci jelenlét növelésére és a magyar élelmiszer
presztízsének javítására.
Természeti kincseink védelme, tájaink természeti értékei, erőforrásainak megőrzése
azok kiemelt turisztikai hasznosításával együtt jelenik meg célrendszerünkben,
valamint említést kap az ökologikus gondolkodás településtervezési alkalmazásában,
így a Nemzeti Vidékstratégiával összhangban közvetetten hangsúlyozza a
vízbázisok védelmét, a táji sokféleséget és élővilág sokféleségét, a talaj védelmét, a
környezetbiztonságot és a táji örökség megőrzését is.
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A vidékfejlesztést szolgáló átfogó célunk és annak stratégiai céljai együttesen
szolgálják a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítását, a vidéki foglalkoztatás
növelését. A megye aprófalvas térségeibe tervezett gazdaságfejlesztési programok,
segítik az erdőgazdaságot, a kézműves és kisipari tevékenységet, a romák számára
megélhetést biztosító gazdasági tevékenységeket és vállalkozási formákat, illetve a
kulturális örökség érték alapú fejlesztését.

A célrendszer kapcsolódása a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához
Átfogó célja: „A folytonosan változó társadalmi, - humán, - gazdasági, - természeti
külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az ahhoz
szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása.”
A megyei célrendszerben megjelennek a társadalmi-humán vonatkozások is: a
gyakorlatorientált szakképzési rendszer kialakításában, a szakképzési lehetőségek
bővítésében, az atomerőmű igényeihez igazodó műszaki képzés bővítésében, az
oktatás modernizálásában -a digitalizálás és e-oktatás segítségével, valamint a
közösségfejlesztő szakemberképzés megvalósításában.
Humán és egyben gazdasági vonatkozás a családbarát foglalkoztatáspolitika, az
atipikus foglalkoztatási lehetőségek kiterjesztésével, valamint a bérház és háztáji
program bevezetése kistelepüléseken.
Gazdasági
vonatkozású
külső
környezethez
való
alkalmazkodás
a
célrendszerünkben a logisztikai bázisok kialakítása, az ipari parkokhoz kapcsolódó
inkubáció- és szolgáltatásbővítés, a gazdasági klaszterek létrehozása, a vidéki
termelés fokozását elősegítő TÉSZ-ek, BÉSZ-ek létrehozása termékpályánként,
valamint a falusi turizmus erősítésére a falusi vendégasztal működtetésének
elősegítése.
A természeti környezethez való alkalmazkodás a célrendszerünkben több fejezetben
is megjelenik, mind gazdasági/ipari, mind mezőgazdasági vonatkozásban, mind
pedig a megye természeti értékeire építő turisztikai hasznosításban (védett
természeti területek, Sió, Duna, gyógyvizek), a klímavédelemben és
környezettudatos, helyi erőforrásra támaszkodó energiahasznosításban, valamint az
ökológiai településtervezés gondolkodásában.
Alapvető célja:
Emberi erőforrások – cél a népességben stabil, egészséges, a kor kihívásainak
megfelelő készségekkel és tudással rendelkező emberek alkotta, a kirekesztettséget
fokozatosan csökkentő társadalom
Demográfiai vonatkozásban célrendszerünkben is megjelenik a bevándorlási
politikára ösztönző törekvés a pontban a vidéki letelepedést segítő támogatások
bevezetésével, adókedvezmények nyújtásával. Önmagában a népességszám
stabilizálása, az idősek egészségmegőrzése és társadalmi együttműködésben való
szerepük biztosítása, valamint a versenyképes munkabérek biztosítása
célrendszerünk egészének törekvései, illetve a megye jövőképének meghatározása
során mindez közvetlenül is megfogalmazódik. („Boldog, elégedett, aktív és
egészséges emberek.”)
Az egészségre vonatkozó célok közvetlenül nem jelennek meg célrendszerünkben:
halandóság csökkentése, krónikus nem fertőző megbetegedések számának
csökkentése, egészségkockázatos magatartási formák arányának mérséklése,
valamint a környezeti kockázati tényezők mérséklése. A betegségek megelőzése a
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célrendszerünkben az aktív élettel jelenik meg (a foglalkoztatottság növelésével és a
szabadidő aktív eltöltésével).
Tudás témakörében nálunk a minőségi szakoktatás, a szakképzési rendszer
bővítése, modernizálása, valamint a földrajzi hátrányokat leküzdő, esélyegyenlőséget
teremtő távoktatás gondolata jelenik meg, mely részben egyezik a Keretstratégia
céljával, az életen át tartó tanulással és a munkavégzéshez szükséges tudás,
készségek és kompetenciák elsajátításával, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentésével. Az innováció és a tudásalapú gazdaság a gazdaságfejlesztési
céljaink között jelenik meg, valamint a helyi adottságainkra építő megyei K+F+I
központok kialakításánál.
A hétköznapi életstratégiákkal kapcsolatos ismeretek átadása, az oktatásban töltött
idő növelése, az oktatási rendszer szelektivitásának csökkentése közvetlenül nem
jelenik meg a célrendszerünkben.
A társadalmi kohézió törekvései, mint a szegénység és az etnikai alapú társadalmi
kirekesztettség elleni küzdelem az oktatáson és a munkavállalás elősegítésén
keresztül külön fejezetben kapott helyet a célrendszerünkben.
Társadalmi erőforrások – cél a fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a
fenntartható társadalom szempontjából pozitív értékek, erkölcsi normák és attitűdök
erősítése.
A bizalom infrastruktúrájának erősítését célzó pontok, mint a korrupció és gazdasági
járadékvadászat elleni fellépés, az állami szabályozórendszer stabilitásának
megteremtése, valamint a kormányzás kiszámíthatóságának erősítése nem jelennek
meg a célrendszerünkben.
A munka társadalmi körülményeire vonatkozó célkitűzések közül a
munkakörülményekkel való elégedettség és örömérzés növelése jelenik meg a
célrendszerünkben
elsősorban
az
atipikus
foglalkoztatási
lehetőségek
kiterjesztésével, illetve a családbarát foglalkoztatáspolitika megteremtésével.
A foglalkoztatottság javítása a vidéki emberek esélyegyenlőségén keresztül jelenik
meg célrendszerünkben, a vidéki térségek helyi adókedvezmény támogatásával,
vállalkozások támogatásával, ezáltal munkahelyek teremtésével, illetve a nők
foglalkoztatási helyzetének javításával, a közmunkaprogram racionalizálásával. A
társadalmi kirekesztettség mérséklése szintén megjelenik a célrendszerünkben.
A családi értékek erősítése párkapcsolatokhoz és házassághoz kapcsolódó
értékrendje közvetlenül nem jelenik meg célrendszerünkben.
A múlt örökségének ápolása, kulturális szolgáltatások fejlesztését képező, illetve az
identitás megerősítése megjelenik az épített örökség (egykori kúriák, kiskastélyok)
védelmében, fenntartható hasznosításában, funkcióbővítésében, valamint a megye
hagyományos, régi múltú ipari ágazatainak újbóli felvirágoztatásában (tejipar, bőr- és
textilipar, borászat és pincefalvak népszerűsítése), illetve a német nemzetiségi
gyökerekre támaszkodó, német kapcsolatokat felhasználó gépgyártás erősítésében.
Továbbá a helyi identitás tudat erősítése önálló elemként is megjelenik
célrendszerünk, a helyi közösségfejlesztő szakemberek képzésén, alkalmazásán
keresztül.
A természeti erőforrás felhasználási korlátainak érvényesítése és a termelési
technológiai korlátok vagy termék szabványok érvényesítése a jövőbeli fejlesztések
során megyénk számára is kiemelten fontos, ugyanakkor jelenleg Tolna megye a
kevésbé környezetterhelő megyék közé tartozik, területén nem működnek magas
kibocsátási értékekkel rendelkező üzemek.
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Biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások témakörben a megye célrendszere
kiemeli a megújuló energiaforrások hasznosítását a geotermikus-, nap- és
szélenergia, a biomassza és biogáz, valamint a termálvíz jobb kihasználásával, az
ökologikus településtervezés szemléletével, a környezettudatos építési módok
alkalmazásával, biogazdálkodás elterjesztésével, természetközeli oktatás (erdei
iskola) népszerűsítésével, valamint a megújuló energiafelhasználásra alapozott
kutatóközpont létrehozásával Tamásiban. A biodiverzitás, természetközeli értékek
elsősorban turisztikai hasznosítással jelennek meg célrendszerünkben, mint a védett
természeti területek, Gemenci-erdő, Völgység, Pacsmagi-tavak területén, Sió és
Duna mentén megvalósítható vadász-, horgász-, valamint kerékpáros turizmus.
Megjelenik a fenntartható mezőgazdaság is, öntözőrendszerek kiépítésével, az
öntözhető területek növelésével, valamint víztározók létesítésével, a klímaváltozás
mezőgazdaságra gyakorolt negatív hatásainak csökkentésével, mely igazodik a
Keretstratégia talaj termőképességének fenntartása céljához. Önmagában az
ökoszisztéma-szolgáltatások kimerítésének megakadályozása, a természetes
területek beépítési sebességének csökkentése és a fenntartható hozamon alapuló
gazdálkodás az ökogazdálkodás, az agrárkörnyezet-gazdálkodás és az ökologikus
gondolkodás népszerűsítésén keresztül jelenik meg a célrendszerünkben.
Az embert érő környezeti terhelések csökkentése több helyen is megjelenik (pl.:
levegőtisztaság-védelem, kármentesítés, zöld felületek növelése) a célrendszerben,
azonban a megyében a környezeti elemek szennyezettségének mértéke nem
jelentős, megmaradt ezek természetközeli állapota. A jövőbeli fejlesztések is a
horizontális célok, elvek mentén valósulnak meg ez garantálja, hogy a megye
továbbra is megőrzi természeti értékeit és gátat szab a nagy környezeti terheléssel,
kárral járó beruházásoknak.
Nem megújuló természeti erőforrások ésszerű gazdálkodása a célrendszerben
Nagymányok és Váralja térségében a szén- és kőbányászat újraélesztésével jelenik
meg.
Gazdasági (fizikai) erőforrások – Fontos az önrendelkezés megfelelő szintjének
fenntartása a gazdaságpolitikai döntésekben. Cél a fizikai tőke szelektív gyarapítása,
a közösségi tőkejavak amortizációjának pótlása. Kiemelt feladat a vállalkozói réteg
megerősítése, a hazai tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi kitettségünk
csökkentése
A lokalizáció és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kihasználása közötti ésszerű
arány megteremtése és a helyi gazdasági kapcsolatok (pl. város és vidéke) erősítése
is megjelenik a célrendszerben a helyben előállított termékek piaci értékesítésének
elősegítésével, helyi bolthálózatokban történő értékesítéssel, valamint a
mezőgazdasági alapanyag szállítását kiszolgáló helyi és térségi logisztikai bázisok
kialakításával.
A vállalkozói tőke és az innováció erősítésén és a foglalkoztatás bővítésén belül a
megye célrendszerében is megjelenik az üzleti környezet fejlesztése és az
innovációs ráfordítások hatékonyságának növelése az egyes termelési ágazatokhoz
kapcsolódó K+F+I ráfordítások támogatásán keresztül – borászati K+F központ
Szekszárdon, mezőgazdasági kutatóközpontok Dombóváron és Tamásiban,
energetikai K+F bázis Pakson és Tamásiban.
A költségvetési politika államadósság csökkentés célja nem jelenik meg közvetlenül
a megyei koncepcióban, sem az életpálya-finanszírozás jóléti célú átcsoportosítása.
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A célrendszer kapcsolódása a Magyar Növekedési Tervhez
Átfogó célja: „A hazai gazdaság nettó exportjának (külkereskedelmi kivitel és a
behozatal különbsége) maximalizálása”
Az átfogó cél elérésének módjai a Magyar Növekedési Tervben:
Importkiváltó gazdaságpolitika a termelésben
A megyei fejlesztési koncepció célrendszere nagymértékben épít az
importfüggetlenségre,
mely
konkrétan
a
helyi
alapanyag-előállításában,
feldolgozásában, illetve helyi vagy regionális szintű értékesítésében, logisztikában és
marketingtevékenységben nyilvánul meg. Ez egyaránt megjelenik a megye fő
gazdasági ágazatának, a mezőgazdaságnak a tevékenységében, szerepében, az
energiapolitikában (paksi atomerőmű bővítése, illetve a helyben is megtermelhető,
természeti erőforrásokra építkező alternatív energiahasznosítás – gyógyvizek,
geotermikus energia, nap- és szélenergia, biogáz és biomassza, stb.) és a helyi
érdekeltségű nyersanyag-kitermelésben (szén- és kőbányászat újraindítása
Nagymányok és Váralja térségében).
Importkiváltó gazdaságpolitika a felhasználásban
A megyei célrendszerben az importfüggetlen energiahasznosítás legmarkánsabban
a helyi termelésű energia előállításban, illetve a településtervezés ökológiai
gondolkodásában, ökoházak, alternatív környezethasználatot eredményező
építészetben biztosított.
Az
exportpiacokon
jelenlévő
magyar
tulajdonú
vállalkozások
további
terjeszkedésének elősegítése
A megyei célrendszer a Magyar Növekedési Terv gazdaságbővítési elképzeléseihez
részben igazodik, figyelembe véve a megye eredendően fennálló, gyenge önálló
külgazdasági kapcsolatait, export- és importfüggőségét. Az exportpiacra jutás is
megjelenik a célrendszerben, amely a Németországba irányuló autóipari és
gépgyártási kapacitások bővítését, a Magyarországon hozzáadott termelési érték
növelését és a beszállítói tevékenység fokozása révén a kisvállalkozások erősítését
tűzi ki célul. Németország, mint exportpiaci célterület a jelentős mértékű Tolna
megyei német származású lakosság, fennálló kulturális értékek, hagyományok és
nyelvápolás miatt került stratégiai kiemelésre. Tolna megye esetében egyéb egész
megyei területre kiterjedő külgazdasági vonatkozás nem határozható meg
markánsan, a célrendszer a települési, mikrotérségi önálló gazdasági kapcsolatok
keresését támogatja, mely magában foglalja a testvérvárosi, testvértelepülési
gazdasági és kulturális kapcsolatok elmélyítését, a regionális, szubregionális
érdekeltségű termelést, értékesítést, kutatás-fejlesztést, termelői érdekérvényesítést
klaszterek létrehozásával, TÉSZ-ek, BÉSz-ek szerveződésének ösztönzésével,
illetve egyetemek, kutatóbázisok technológiai, tudományos együttműködésével.
A Magyar Növekedési Terv gazdasági értéknövelő szempontjai, mint a befektetések
ösztönzése, a kis- és középvállalkozások erősítése, a súlyponti ágazatok kiemelt
kezelése, az elmaradott térségekbe történő kiemelt beruházás ösztönzés a megyei
célrendszer alapját jelentik, igaz, nem külgazdasági kapcsolatok révén, hanem
elsősorban helyi viszonyokra építkezve.
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A Magyar Növekedési Terv nem határoz meg Tolna megye területére külön
növekedési tengelyeket, csomópontokat, melyek kiemelt, országos jelentőségű
stratégiai szerephez jutnának, csupán közvetetten, a szabad vállalkozási zónák
kialakításával biztosítja a megye legelmaradottabb térségének, a Tamási
kistérségnek a jövőbeli ipari, gazdasági fejlesztési lehetőségeit, mely a megyei
fejlesztési koncepció célrendszerének is hangsúlyos eleme a területi felzárkóztatás,
belső perifériák oldása és a társadalmi-gazdasági problémák kezelése miatt.
A Magyar Növekedési Tervhez szorosan kapcsolódó Külgazdasági Stratégia
elsőszámú külkereskedelmi célja, az Erőteljes keleti nyitás tekintetében említendő a
Tolna megyei célrendszerben, köszönhetően a paksi atomerőmű bővítésének orosz
befektetői és üzemeltetői vonatkozásának.
A Külgazdasági Stratégia második stratégiai célja, az Erős rácsatlakozás a nagy
nyugat-európai exportőrökre Tolna megye vonatkozásában Németország
relevanciáját hozza, a már említett kulturális és gazdasági kapcsolatok, gyökerek
révén.
A célrendszer kapcsolódása az Új Széchenyi Tervhez
A megyei fejlesztési koncepció célrendszere értékrendjében, tervezési
szemléletében felöleli az Új Széchenyi Terv mind a hét fő programjának célkitűzéseit.
Az Egészségipari program céljaiból a megyei célrendszerben is megjelenik az
elmaradott térségek felzárkóztatása. A leghátrányosabb helyzetű Tamási
kistérséghez és a belső perifériát képező Tolnai-Hegyhát aprófalvaihoz komplex
felzárkóztató gazdasági és vidékfejlesztési programot rendeltünk, továbbá a szintén
elmaradott Dombóvári kistérség is hangsúlyos szerephez jut a mezőgazdasági
kapacitások, kutatás-fejlesztés, innovációs háttér megteremtése kapcsán.
A geotermikus energia komplex hasznosítási lehetősége gyakorlatilag minden Tolna
megyei városban teret nyerhet a célrendszer alapján, hiszen a már meglévő
gyógyturisztikai szolgáltatásokra, kiépített infrastruktúrákra épít, és a termálvíz
energetikai hasznosítását fogalmazza meg. Tolna megye az egészségiparban
ugyanis főként a gyógyvizek és gyógyfürdők turisztikai és orvosi, szakápolási
rendszerét tudja minden igényt kielégítően képviselni. Tolna megye az
egészségiparban főként a rehabilitáció területén tudott az elmúlt évtizedben jelentős
mértékben fejlődni és a piaci igények, valamint a fokozódó versenyhelyzet miatt is e
terület továbbfejlesztése indokolt elsősorban.
Szintén az egészségipari program céljai jelennek meg a megyei célrendszerben a
biotermelésen, illetve a gyógynövénytermesztés és feldolgozáson keresztül.
A Zöldgazdaság-fejlesztési program céljai közül a megújuló energiaforrások
alkalmazása, az energiahatékonyság növelése, az energetikai célú kutatás-fejlesztés
és az energetikai szakoktatás egyaránt megjelenik a megyei célrendszerben.
Emellett a célrendszerünk kiegészül a biogáz- és biomassza üzemek telepítésével, a
kistelepülések közlekedési lehetőségeinek gépjármű és járat racionalizálásával, a
környezeti nevelés hangsúlyozásával, erdei iskolák támogatásával, ökotermelés,
ökotelepülések – mint zöld mintaprojektek – szorgalmazásával.
A megyei célrendszer közvetlenül nem tér ki az Új Széchenyi Tervben alprogramként
szereplő hulladékgazdálkodásra, világításkorszerűsítésre, „zöld” foglalkoztatásra és
„zöld” szakképzésre.
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Az Otthonteremtési program céljai a megyei célrendszerben különösen a vidéki,
falusi, elmaradott területekre összpontosulnak, kettős céllal: egyrészről a vidéki
élettér javításával, a falusi lakásállomány és lakóinfrastruktúra modernizálásával,
másrészről a falvak lakosságának növelésével, új betelepülők ösztönzésével. A
megyei önkormányzat tehát társadalmi és területfejlesztési elképzeléseket ötvözött e
célok meghatározásakor. A vidéki bérház (lakás) és háztáji program, a vonzó vidéki
élettér kialakítása hangsúlyos a megye célrendszerében.
A Vállalkozásfejlesztési program céljai a megyei elképzelésekben, mint a klaszterek,
termelői csoportok, TÉSZ-ek, BÉSZ-ek szerepének növelése, a beszállítói kis- és
középvállalkozások fejlesztésén, a vidéki, elmaradott térségekbe irányuló
vállalkozás- és beruházás-ösztönzés meghatározásán keresztül jelenik meg.
A Tudomány – innováció program céljai megyei vonatkozásban oktatási és
gazdasági hatással számíthatók. A megyei szakképzések és felsőoktatási
lehetőségek bővítése, a minőségi oktatás és nevelés, a régió egyetemei tudásalapú
eszközeinek, módszereinek megjelentetése a megyei gazdasági és energetikai
termelésben, innovációk támogatása, a magasabb hozzáadott értékű feldolgozóipar
körülményeinek megteremtése, a K+F+I központok kialakítása funkcionális
térségenként fogalmazódik meg célként Tolna megye esetében. Az Új Széchenyi
Tervben hangsúlyos kreatív ipar a megyei elképzelésekben is szerepel.
A Foglalkoztatási program teljes mértékben rávetíthető a megyei célrendszerre is,
mert minden, az Új Széchenyi Tervben meghatározott foglalkoztatás bővítésére
irányuló cél, alprogram és prioritás önálló stratégiai célként, illetve prioritásként került
meghatározásra, így a családbarát foglalkoztatáspolitika, a szakképzési rendszer
piacképessé tétele, a mai technológiára alapozott, gyakorlatorientált szakképzés
lehetőségeinek biztosítása, a vállalkozások ösztönzésének támogatása helyi
adókedvezményekkel,
vagy
a
magas
élőmunka-igényű
zöldségés
gyümölcstermesztés elterjesztése, a hátrányos helyzetű térségek, aprófalvak
munkahelyteremésének, kis- és mikro-vállalkozásainak támogatása.
A Közlekedésfejlesztési program céljai a megyei koncepció célrendszerében
elsődlegesen a logisztika szerepének fokozásával, a vidéki térségek közlekedési
lehetőségeinek javításával és a közlekedési ágazatok elkülönülő fejlesztési irányaival
jelenik meg. Elképzeléseink szerint javítható a megye lakosságának mobilitása, az
áruforgalom hatékonysága és a turisztika potenciális lehetősége (vízi és kerékpáros
turizmus), csökkenthető a közlekedésből adódó környezetterhelés mértéke.
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IV.

A terület felhasználás alapelveit lefektető koncepció

IV.1. Stratégiai térstruktúra bemutatása
A megye térszerkezetére jellemző, hogy nem a megyeszékhelyre koncentrált,
hanem az egyes kistérségek, tájak önállósága, külső kapcsolatai a jellemzőek. A
megye városai a Duna mentén (Dunaföldvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Bátaszék),
illetve Tamási és Gyönk kivételével a megyehatáron (Bonyhád, Nagymányok,
Dombóvár, Simontornya) helyezkednek el, ami igazolja, hogy a megye térszerkezete
nem kiegyensúlyozott.
A területi fejlődés alakulását alapvető mértékben befolyásolta az a körülmény, hogy
az észak-déli irányban fekvő Tolnai-hegyhát kettéosztja megye területét, és bizonyos
szempontból folyamatosan akadálya volt a kapcsolatok fejlődésének. A megye
kistérségei, illetve a nyugati és keleti része közötti együttműködés lényegében nem
alakult ki sem társadalmi, sem gazdasági szempontból és az egyes kistérségek
fejlődése is eltér, az észak-dél irányú közlekedési főútvonal, a 6-os főút, volt Tolna
megye fejlődési tengelye. A Budapest – Pécs – országhatár között futó főút a
Dunával párhuzamosan haladva felfűzte és tulajdonképp fejlesztette a megye
gazdaságilag amúgy is fejlettebb részét.
A 63-as főút hasonlóképp észak-dél irányban Szekszárd (Tolna) – Székesfehérvár
között teremtett közúti kapcsolatot. Kelet-nyugat irányú jelentős közúti és így
gazdasági kapcsolt sincs például Paks és Tamási vagy Szekszárd és Dombóvár
között. A 65-ös főút Szekszárd – Siófok vonalon, északnyugat-délkelet irányban
pedig átlósan szeli át a megyét, így érdemi kapcsolatot nem teremt a megye keleti és
nyugati részei között.
Megépült a Szekszárdi Duna-híd és az M9-es félpályás, a 6-os és az 51-es
főút közötti szakasza. Az elmúlt években megépült az M6-os autópálya teljes Tolna
megyei szakasza és Budapest és Pécs között is autópályán lehet közlekedni. Ez a
már üzemelő két új gyorsforgalmi út a megye térszerkezetében jelentős változást
hozott, ám igazából a meglévő tendenciát és fejlettséget, azaz a meglévő
különbségeket tovább erősítette.
A Paksi és a Szekszárdi kistérség volt eddig is Tolna megye két legfejlettebb,
gazdaságilag legerősebb kistérsége, az új országos, nemzetközi kapcsolatokat is
erősítő fejlesztések pedig épp ebben a két legfejlettebb térségben valósultak meg.
Az M6-os gyorsforgalmi út egyre jobban felerősíti az itt lévő települések gazdasági
jellegű fejlesztési szándékait. A mellékúthálózat kismértékű módosításával tovább
javítva az autópályával való kapcsolatot, a két kistérségben újabb fejlesztési területek
létesülnek majd.
Annak érdekében, hogy az autópályától távolabbi, gazdaságilag elmaradott
kistérség, mint például a megye csaknem egyharmadát kitevő Tamási kistérség,
illetve a Dombóvári és a Bonyhádi kistérség elsősorban apró- és kistelepüléseinek
további gazdasági és társadalmi leszakadását mérsékeljük és felzárkóztatását
elősegítsük, szükséges új, hatékony térségfejlesztési eszközöket alkalmazni. A
fejletlen területeknek a fejlett területektől történő további leszakadását hivatott
fékezni az a kormányzati szándék is, mely létrehozta a „szabad vállalkozási zónákat”
az ország legfejletlenebb területeinek hatékony – elsősorban gazdasági célú –
felzárkóztatására. Az országos szándék ellenére Tolna megye szempontjából
további ösztönzőkre, önálló térségfejlesztési programra és „Kiemelten fejlesztendő
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térség” kijelölésére van szükség a területi különbségek mérséklésére, illetve a
leszakadt térségek, települések felzárkóztatására.
A már megépült és az országos tervben (OTrT) szereplő közlekedési hálózat
szerint a Tamási kistérség megközelíthetősége a megyeközponttal, és a megye
fejlettebb keleti részeivel való kapcsolat-rendszere nem változik alapvetően. Az M9es gyorsforgalmi út továbbépítése szempontjából várható, hogy a Kaposvár és
Bonyhád közötti szakasz készül el a következő ütemben, 2020-ig. Ezzel a
fejlesztéssel a megyehatárhoz közel, részben Baranya megye területét is érintve, de
létrejönne a megye keleti és nyugati része között egy valódi, eddig hiányzó
gyorsforgalmi közúti kapcsolat. Ez jelentős fejlesztéseket eredményezhet a Bonyhádi
és Dombóvári kistérség területén, és lehetőséget teremt Dombóvár számára, hogy a
Dél-Dunántúli Régió közepén elhelyezkedő város regionális szintű logisztikai
központtá váljon. Várhatóan 2030-ig az M9 autóút teljes kiépítése esetén az
országon belüli kelet-nyugati kapcsolatok egyik legjelentősebb gyorsforgalmi útja
épül majd meg további lehetőséget teremtve Tolna megye és települései számára.
Az M9-es gyorsforgalmi út jelentősebb szakaszainak kiépítésével a meglevő dunai
Szent László híd hálózatba kapcsolásával a megyét átszelő keresztirányú forgalom
jelentősen megnő, és felértékelődik. Keleti irányban az M5 autópályához, nyugati
irányban Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár, Nagykanizsa összekötésével az M7
autópályához csatlakozik, így a Dunántúl és az Alföld déli részeinek
összekapcsolását teremtheti meg.
A térszerkezet a fent említett okok miatt várhatóan 2030-ig sem lesz egységes.
Egyes térségek az adottságaikból adódóan nagyobb mértékben fejlődnek majd.
A megye gazdasági térszerkezetét vizsgálva (Bennett-féle mutató alkalmazásával)
az 5 kistérség közül ez esetben is a Paksi illetve a Szekszárdi kistérség a
kiemelkedő – a Paksi magasan átlag fölötti, a Szekszárdi pedig átlag fölötti
besorolású. A kistérségek vizsgálatához alkalmazott mutatók leginkább a helyi
gazdaság működésében felfedezhető differenciákat emelik ki.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció egyik legfontosabb célja, hogy a
megye fejletlenebb térségeiben, hátrányos helyzetű településein is beindítson a helyi
erőforrásokra, a helyi értékekre és humán erőforrásra alapozva olyan
gazdaságfejlesztési folyamatokat, melyek mérséklik a további gazdasági leszakadást
és elősegítik a felzárkózást a megye fejlettebb területeihez.
A Kiemelten fejlesztendő térségre önálló térségfejlesztési programot
készítünk, amit a területfejlesztési koncepció csak említés szintjén tartalmaz, de a
programozás keretében részletesen stratégai és operatív program keretében, illetve
a projektek (projekt javaslatok) szintjén is megjelenítünk. A beavatkozásoktól azt
várjuk, hogy a gazdasági térszerkezetben érezhető változások indulnak el 2014-2020
között.
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5. számú ábra: Tolna megye térszerkezetére (gazdasági térszerkezet) 2030-ig jelentősebb hatást kiváltó beavatkozások
(Tolna megye Kiemelten fejlesztendő térsége (Tamási kistérség területe))

A Kiemelten fejlesztendő térség hátrányos helyzetű, kiemelten támogatandó
nagyközségei, községei
A listába azon települések kerültek, melyek munkanélküliségi rátája 20% vagy azt
meghaladó mértékű és/vagy lakosságszámuk 500 fő alatti és/vagy a Tamási
kistérségben fekszenek (kivéve Tamási városát), mely terület a megye
leghátrányosabb helyzetű kistérsége, illetve szabad vállalkozási zóna besorolást is
kapott.
1. Attala
2. Báta
3. Bátaapáti
4. Belecska
5. Bikács
6. Bogyiszló
7. Bonyhádvarasd
8. Csibrák
9. Dalmand
10. Diósberény
11. Döbrököz
12. Dúzs
13. Értény
14. Felsőnyék
15. Fürged
16. Gerjen
17. Grábóc
18. Gyulaj
19. Hőgyész
20. Iregszemcse
21. Izmény
22. Jágónak
23. Kajdacs
24. Kalaznó
25. Keszőhidegkút
26. Kismányok
27. Kisszékely
28. Kistormás
29. Kisvejke
30. Kocsola
31. Koppányszántó
32. Kölesd
33. Lápafő
34. Magyarkeszi
35. Miszla
36. Mórágy
37. Mőcsény
38. Mucsfa
39. Mucsi
40. Murga

20%-os munkanélküliség
34,3%-os munkanélküliség
396 lakos
420 lakos, LHH
33,7%-os munkanélküliség, 433 lakos
21,3%-os munkanélküliség
402 lakos
36%-os munkanélküliség, 326 lakos
20,8%-os munkanélküliség
26,5%-os munkanélküliség, 353 lakos
26,6%-os munkanélküliség
31,7%-os munkanélküliség, 267 lakos, LHH
45%-os munkanélküliség, LHH
20,4%-os munkanélküliség, LHH
40,7%-os munkanélküliség, LHH
22%-os munkanélküliség
27,9%-os munkanélküliség, 180 lakos
31,3%-os munkanélküliség
LHH
LHH
20,6%-os munkanélküliség
42%-os munkanélküliség, 229 lakos
23,3%-os munkanélküliség
30,2%-os munkanélküliség, 145 lakos, LHH
20%-os munkanélküliség, 204 lakos, LHH
329 lakos
297 lakos, LHH
331 lakos
20%-os munkanélküliség, 406 lakos
34,2%-os munkanélküliség
24,4%-os munkanélküliség, 310 lakos, LHH
22,9%-os munkanélküliség
41,3%-os munkanélküliség, 153 lakos
30,2%-os munkanélküliség, LHH
34,1%-os munkanélküliség, 272 lakos, LHH
26,3%-os munkanélküliség
367 lakos
387 lakos
41,7%-os munkanélküliség, 454 lakos, LHH
25%-os munkanélküliség, 53 lakos

41. Nagykónyi
42. Nagyszékely
43. Nagyszokoly
44. Nagyvejke
45. Nak
46. Ozora
47. Pálfa
48. Pári
49. Pincehely
50. Regöly
51. Sárpilis
52. Sárszentlőrinc
53. Szakadát
54. Szakály
55. Szakcs
56. Szárazd
57. Tolnanémedi
58. Udvari
59. Újireg
60. Váralja
61. Várong
62. Varsád
63. Závod

35,1%-os munkanélküliség, LHH
28,9%-os munkanélküliség, 437 lakos, LHH
48,8%-os munkanélküliség, LHH
146 lakos
28,7%-os munkanélküliség
29,2%-os munkanélküliség, LHH
24,3%-os munkanélküliség
27,3%-os munkanélküliség, LHH
20,2%-os munkanélküliség, LHH
LHH
28,5%-os munkanélküliség
32,1%-os munkanélküliség
21,1%-os munkanélküliség, 238 lakos, LHH
LHH
22,4%-os munkanélküliség
28,1%-os munkanélküliség, LHH
24%-os munkanélküliség, LHH
24,6%-os munkanélküliség, 400 lakos, LHH
293 lakos, LHH
21,7%-os munkanélküliség
44,4%-os munkanélküliség, 147 lakos
26,7%-os munkanélküliség, 372 lakos, LHH
293 lakos

(A táblázatban szereplő lakosságszám adatok 2012. januári, a munkanélküliségi adatok a 2012.
decemberi állapotot tükrözik.)

M9-es gyorsforgalmi út tervezett Kaposvár – Bonyhád közötti nyomvonala által
fejlesztéssel közvetlenül érintett Tolna megyei városok és falvak

Érintett városok: Dombóvár, Nagymányok, Bonyhád
Bonyhádi kistérségben érintett falvak:
- Bonyhádvarasd
- Aparhant
- Izmény
- Györe
- Kismányok
- Váralja
Dombóvári kistérségben érintett falvak:
- Csikóstőttős
- Kaposszekcső
- Jágónak
- Kapospula
- Attala

55

V.

A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere

V.1. A prioritások azonosítása
1. prioritás: Megyei komplex térségfejlesztési programok
-

szabad vállalkozási zóna (Tamási térsége)
kiemelten fejlesztendő térség (a megye középső, aprófalvas városhiányos
térsége)
rekreációs térségek (Duna mente, illetve Sió mente)
funkcióbővítő és szociális célú településfejlesztés
közösségvezérelt helyi programok

2. prioritás: Gazdaság
-

K+F+I potenciál erősítése
ipari parkok és logisztikai központok kialakítása és szolgáltatásainak
fejlesztése
vállalkozásfejlesztés (ágazati preferenciával, turizmus is)
agrárvállalkozások versenyképességének javítása
helyben történő értékesítés elősegítése, szociális gazdasági eszközök
alkalmazása
piaci szereplők térségi gazdasági, tudományos együttműködés erősítése

3. prioritás: Környezet, energetika és közlekedés
-

térségi elérhetőség és mobilitás javítása
igényalapú közösségi közlekedés fejlesztése
klímavédelmi beruházások támogatása (vízrendezés, vízvisszatartás,
öntözés)
fenntartható területhasználat, környezeti károk enyhítése
helyi természeti erőforrásokra alapozott energiatermelés erősítése
energiahatékonyság javítása

4. prioritás: Társadalom
-

keresletvezérelt szakképzési és felnőttképzési rendszer kialakítása
minőségi oktatáshoz, egészségügyi és szociális ellátáshoz való egyenlő
esélyű hozzáférés megteremtése, a közszolgáltatások minőségének javítása
munkavállalás, önfoglalkoztatás elősegítése
közösségfejlesztés
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V.2. Felelősség és intézményrendszer, a koncepció üzenetei, kapcsolódása
más térségekhez
A fejezet célja, hogy kijelölje a későbbi programozás tárgykörét, azaz
nagyvonalakban ismertesse a megyei önkormányzat mint a koncepció tervezésért
felelős szerv lehetséges szerepét annak megvalósításában és végrehajtásában úgy,
hogy jelenleg nem áll rendelkezésre az ehhez szükséges valamennyi információ.
A megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozását támogató útmutató alapján itt
szükséges meghatározni a tervezés felelősének kompetenciájába eső témákat,
területeket (is), azaz jól lehatároltan el kell tudni különíteni, hogy:
 a koncepció mely részére épülhet a megye általi vállalásaként felfogható
program vagy projekt, illetve
 a koncepció mely részei esnek kívül a megye felelősségének kompetenciáján,
ennél fogva más felelős szereplők számára felfogható üzenetekként
értelmezhetők.
Az utóbbi kategóriába sorolható tématerületek meghatározása egyszerűbb feladat. A
koncepció útmutató szerint elvárt címzetti csoportoknak szóló legfontosabb üzenetei
az alábbiak szerint azonosíthatók:
V.2.1. Közszférán kívüli szereplők:
 civil szervezetek: aktív szerepvállalásukkal segítsék a kulturális- és
sportlétesítmények új élettel való megtöltését; aktív közösségfejlesztő
munkával erősítsék a helyi identitástudatot, ennek érdekében működjenek
közre közösségfejlesztő szakemberek képzésében és alkalmazásában;
 egyházak: lásd. civil szervezetek;
 gazdasági szereplők: aktív közreműködésükkel segítsék elő a termelői
együttműködések létrehozását; a piaci együttműködés elmélyítésével
vállaljanak szerepet a K+F+I és logisztikai tevékenységek fejlesztése terén;
eszközöljenek beruházásokat a hagyományosan jelenlévő ipari ágazatokban
(különösen a mezőgazdasági termékek előállítását, feldolgozását és
értékesítését célzó beruházásokkal a vidékies térségekben); a gyakorlati
oktatásban való közreműködésen keresztül vállaljanak szerepet az
igényekhez igazodó, gyakorlatorientált szakképzési rendszer kialakításában;
az atipikus foglalkoztatási formák szélesebb körű alkalmazásával járuljanak
hozzá a kedvezőtlen demográfiai folyamatok negatív hatásainak
mérsékléséhez;
Ágazatok:
 gazdaságpolitika: a szabályozási környezet módosításával (pl. szabad
vállalkozási zóna, egyéb adókedvezmények) ösztönözze vállalkozások
indítását (fiatalok, pályakezdők vállalkozóvá válását), betelepülését,
munkahelyek létrehozását; segítse elő a hagyományosan jelenlévő ipari
ágazatokba történő beruházásokat (különösen a helyi mezőgazdasági
alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszer- és feldolgozóipari
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kapacitások kiépítését); ösztönözze az atipikus foglalkoztatási formák
szélesebb körű elterjedését, hozzájárulva ezáltal a demográfiai folyamatok
kedvezőtlen hatásainak mérsékléséhez;
 közlekedéspolitika: a közlekedési infrastruktúrába történő befektetések révén
ösztönözze a beruházásokat, új vállalkozások létrehozását és a
munkahelyteremtést, javítsa a mobilitás, a munkába járás feltételeit; teremtse
meg a rugalmas, igényvezérelt közösségi közlekedés lehetőségét, biztosítva
az egyenlő esélyű hozzáférést;
 kitermelő ágazati politikai, energia és klímapolitika: vizsgálja meg térség
ásványkincs-készlet termelési/hasznosítási lehetőségét; a Paksi Atomerőmű
tervezett bővítésével járuljon hozzá a térség gazdasági fejlődéséhez; a
természeti energiaforrások (geotermikus-, nap- és szélenergia, biomassza,
biogáz és termálvíz) tudatos használatával biztosítsa a helyi erőforrásokra
támaszkodó energiatermelés feltételeit; lásd. még környezetpolitika;
 környezetpolitika: a klímaváltozás hatásainak mérséklése, a táji, természeti és
épített környezeti értékek védelme érdekében szigorúbb jogszabályi
környezetet alakítson ki; teremtse meg az új víztározó-kapacitások
kialakításának, a meglévő öntözőművek- és rendszerek, stb. fejlesztésének
lehetőségét; részesítse előnyben a környezettudatos, környezetkímélő és
energia hatékony beruházásokat
 agrárpolitika, élelmiszergazdaság: mezőgazdasági alapanyagokra épülő, nagy
hozzáadott értékű termék előállításának, feldolgozásának, a piaci értékesítés
feltételeinek javításával járuljon hozzá az agrárgazdaság fejlődéséhez;
folytasson központi agrármarketing tevékenységet; ösztönözze a termelői
együttműködéseket; járuljon hozzá a mezőgazdaság termelékenységének
javításához;
 vidékfejlesztés: a koncepció értelmezése szerint elsősorban területi szempont,
sem mint ágazati politika, így a szektoriális logika mentén megfogalmazott
üzeneteknek hangsúlyosan kell a vidékies térségekben (is) érvényesülniük;
 egészségügyi politika: mindenki (különösen a vidékies térségekben élők)
számára biztosítsa az azonos minőségű egészségügyi ellátáshoz, szociális
alapellátáshoz való hozzáférést;
 szociálpolitika: a szabályozási környezet módosításával segítse elő a
kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállítását, visszafordítását, mérsékelve
annak a térséget sújtó negatív hatásait;
 oktatáspolitika: segítse elő a munkaerő-piaci irányultságú, keresletvezérelt
szak- és felnőttképzési rendszer kialakítását, a képzési lehetőségek bővítését;
az oktatás modernizációját (digitalizálás, e-oktatás);
 kultúrpolitika: a koncepció nem fogalmaz meg közvetlen üzeneteket ezen
ágazat számára, ez a tervezés következő szakaszaiban kerülhet
megfogalmazásra;
 központi közigazgatás-szervezési politika: a koncepció nem fogalmaz meg
közvetlen üzeneteket ezen ágazat számára, ez a tervezés következő
szakaszaiban kerülhet megfogalmazásra;
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 önkormányzati politika: a helyi szabályozási környezet módosításával (pl. helyi
adókedvezmények) ösztönözze külső vállalkozások betelepülését, új
vállalkozások indítását, a munkahelyteremtést; helyi fejlesztési programok
kidolgozásán keresztül biztosítsa a település funkcióbővítő (közösségi,
kulturális, stb.) fejlesztésének lehetőségét; a térség népességmegtartó
képességégének erősítése céljából teremtse meg a lehetőségét helyi
programok (bérlakás, háztáji, stb.) megvalósításának;
 igazságügyi politikai: a koncepció nem fogalmaz meg közvetlen üzeneteket
ezen ágazat számára, ez a tervezés következő szakaszaiban kerülhet
megfogalmazásra;
 honvédelmi politika: a koncepció nem fogalmaz meg közvetlen üzeneteket
ezen ágazat számára, ez a tervezés következő szakaszaiban kerülhet
megfogalmazásra.
Egyéb szereplők:
 Szomszédos és más megyék: az együtt gondolkodás feltételeinek
megteremtésén keresztül járuljon hozzá a térségi együttműködés
előmozdításához, a kölcsönös érdekeltségen alapuló fejlesztések
megvalósításához, az abban rejlő lehetőségek kihasználásához (pl.
felsőoktatás, K+F+I: Pécsi Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem, Budapesti
Műszaki Egyetem; kitermelőipar: szénbányászat; turizmus: Sió-csatorna)
V.2.2. Szomszéd megyék szerepe, nemzetközi kapcsolatok
A) Dél-dunántúli megyékkel való együttműködés
1.
-

Közlekedésfejlesztés:
Vasúti hálózat fejlesztése (érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Közösségi közlekedés fejlesztése (érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
M6-os déli irányú, országhatárig történő meghosszabbítása (érintett megyék:
Tolna, Baranya)
M60-as nyugati irányú, országhatárig történő meghosszabbítása (érintett
megyék: Somogy, Baranya)
67-es főút fejlesztése a teljes szakaszon, meghosszabbítása a határig, Drávahíd építése (érintett megyék: Somogy, Baranya)
66-os kiemelt főút, M65 gyorsforgalmi út (érintett megyék: Somogy, Tolna,
Baranya)
M9-es fejlesztése (érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése (érintett megyék: Somogy, Tolna,
Baranya)

2. Gazdaság- és társadalomfejlesztés:
- Logisztikai központok kialakításának lehetőségei (érintett megyék: Tolna,
Baranya)
- Duna-stratégia kapcsán tervezett fejlesztések (érintett megyék: Tolna,
Baranya)
- A szén- és kőbányászat újraélesztése és az arra épülő gazdaságfejlesztés
(érintett megyék: Tolna, Baranya)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Helyi
adottságokra
alapozott
(erdősültség
kiemelkedő
mértéke,
mezőgazdasági területek aránya) mezőgazdasági-, fafeldolgozó ipar
fejlesztése;
élőmunka
igényes
ágazatok
erősítése
(fakitermelés,
erdőgazdálkodás, mezőgazdaság), illetve a termelésre alapozott feldolgozó
kapacitások kiépítése tervszerűen, megyeszerte (mezőgazdasági termék
feldolgozás, élelmiszeripar, fafeldolgozó üzemek) – foglalkoztatás bővítés
(érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Egészség- és gyógyturizmusban rejlő lehetőségek kihasználása a GYEMSZIvel, egyetemekkel, illetve a gyógyfürdőkkel együttműködve; fizetőképes hazai
és külföldi lakosok számára egészségügyi szolgáltatások biztosítása
fekvőbeteg, járó beteg, valamint diagnosztikai területen.
Zselicség, Sásd, Dombóvár térsége – 3 megyét érintő közös fejlesztési
program lehetősége (érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Horvátország EU-s csatlakozásában rejlő lehetőségek kihasználása, határ
menti együttműködés, EGTC, új határátkelők létesítése, vállalkozás-ösztönzés
(érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
A Magyar Limes Szövetséghez való csatlakozás kérdésköre (érintett megyék:
Tolna, Baranya)
Együttműködési lehetőségek az oktatás és innováció területén (egyetemek,
kihelyezett karok és szakképző központok együttműködésével) (érintett
megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Vidékfejlesztési
lehetőségek
összehangolása
(szőlészet,
borászat,
pincefalvak regionális együttműködése) (érintett megyék: Somogy, Tolna,
Baranya)
Csatlakozás az Ős-Dráva Programhoz (érintett megyék: Somogy, Baranya)
Jelentősebb turisztikai attrakciók regionális szintű összehangolása (érintett
megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
Vállalkozásélénkítő Komplex Program, szabad vállalkozási zónák, piaci
igényekre választ adó mikro-, kis- és középvállalkozói szektor megerősítése
Komplex balatoni vízgyűjtő-rehabilitációs program, melynek részeként
megvalósul a Sió-csatorna turisztikai célú fejlesztése; a programmal
egyidejűleg komplex balatoni turisztikai fejlesztés (érintett megyék: Somogy,
Tolna, Baranya)
Hátrányos helyzetű települések felzárkóztatásában a három megye
együttműködése, közös fejlesztési program kidolgozása (érintett megyék:
Somogy, Tolna, Baranya)
Dél-Mezőföld, Külső-Somogy aprófalvas térségeinek foglalkoztatási,
önfenntartó térségfejlesztési programja megyék közötti együttműködéssel
(érintett megyék: Tolna, Somogy)
Elmaradott területek felzárkózása, roma képzési közös mintaprojekt (érintett
megyék: Somogy, Tolna, Baranya)

3. Környezetfejlesztés:
- Regionális szintű vízügyi szabályozás, vízrendezés (hajózás, öntözés)
(érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
- Megújuló energiák hasznosítása helyi energiatermelő kapacitások kiépítésével
(köz- és magánszféra), az ehhez szükséges szakképzési rendszer
összehangolása regionális szinten (érintett megyék: Somogy, Tolna, Baranya)
B) Nem a régióban található szomszédos megyékkel való együttműködés
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1. Fejér megye:
-

Széles körű mezőgazdasági összefogás, helyi gazdák agrármarketing
tevékenysége
Hagyományos ipari ágazatok (bőr-, textil-, élelmiszeripar) fejlesztése
Közúti, vasúti infrastruktúra-fejlesztés
Együttműködés a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben
(Tamási, Sárbogárd), és szabad vállalkozási zónák kialakításában
Együttműködés a Duna menti integrált fejlesztési ügyekben (Duna menti
térségfejlesztési ITI támogatása a Dunaújvárosi Főiskola koordinációjával)
Összefogás az integrált területi beruházások és a közösségvezérelt helyi
fejlesztések terén, a Leader HACS-ok bevonásával
A megyehatáron levő települések közti átjárhatóság biztosítása
A hátrányos helyzetű területeken kiemelt gazdasági, foglalkoztatási övezet
kijelölése; a foglalkoztatási gondok orvoslása érdekében a helyi termékek
piacra juttatása
A paksi atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó szakemberképzésben való
együttműködés (Dunaújvárosi Főiskola)
A paksi atomerőmű kapacitásbővítésével kapcsolatos integrált tervezés
lebonyolítása
A megújuló energiahasznosításban való együttműködés kialakítása
A víz- és belvíztározók építésének összehangolása, elsősorban
mezőgazdasági hasznosítás érdekében (Sárvíz)
Együttműködés a turisztikai célú kerékpárhálózat fejlesztésében, és ahhoz
kapcsolódó egyéb idegenforgalmi fejlesztések (Sió mentén)
Együttműködés a természeti értékek és a Natura 2000-es területek védelme
tekintetében (Közép- és Kelet-mezőföldi löszvölgyek, Lajoskomáromi
löszvölgyek, Tengelici homokvidék, Tolnai Duna, Alapi kaszálórétek, Duna és
ártere, Kisszékelyi dombság)

2. Bács-Kiskun megye:
-

Együttműködés a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklésében, a
mezőgazdasági terméshozamok biztosításában, az öntözhető területek
arányának növelésében, új öntözőrendszerek kiépítésében
a Duna komplex turisztikai fejlesztésének közös támogatása
gyakorlatorientált szakképzési rendszer kialakítása és összehangolása a
szomszédos megyék között
Megyéink számára közös cél az elvándorlás mérséklése, a megyéink
népességmegtartó képességének a fejlesztések segítségével történő javítása
Együttműködés az M9 gyorsforgalmi út mielőbbi kiépítése érdekében
Együttműködés a leszakadt rétegek, társadalmi csoportok integrációjában,
valamint a hátrányos helyzetű települések, külterületek felzárkóztatásában

C) Nemzetközi kapcsolatok:
-

Vállalkozói együttműködések a társadalmi kapcsolatok mellett, főként a fejlett
nyugatabbi országokkal, a gépipar területén, valamint mezőgazdasági és
élelmiszeripari vállalkozói kapcsolatok Európa minden területével, különösen
képen a balkáni országokkal
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V.2.3. Intézményrendszer
A további lehetséges címzetti körökre (más megyékben található települési
önkormányzatok, járási hivatalok, helyi fejlesztési programok) vonatkoztathatóan a
koncepció nem fogalmaz meg konkrét üzenetet, illetve a fent strukturált logika
mentén az korábban már bemutatásra került (a megye települési önkormányzatai,
lásd. önkormányzati politika).
A megyei koncepciónak nem feladata, hogy konkrét fejlesztések, projektek,
szereplők vagy időzítés mellett elkötelezze a megyét, mivel az már program szinten
definiálható elvárás, ugyanakkor a térség számára meghatározott jövőképből, a
kitörési pontokból – elsősorban a fejlesztési célok rendszeréből – kiolvashatók az
egyébként már beavatkozási szinten is értelmezhető elemek.
Ha a koncepcióra épülő megyei program kereteinek meghatározását a
területfejlesztésre fordítható források oldaláról közelítjük meg, akkor kijelenthetjük,
hogy a megyei fejlesztések megvalósítására döntően európai uniós források
felhasználásával nyílik majd lehetőség. Ennek ismeretében a megyei program
intézményrendszere szervesen illeszkedik a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap
hazai intézményrendszeréhez.
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények
módosításáról
szóló
2011.
évi
CXCVIII.
törvény
a
területfejlesztés
intézményrendszere vonatkozásában alapvető módosításokat hajtott végre: a
fejlesztési tanács intézménye mind regionális, mind megyei, mind kistérségi szinten
megszűnt, a korábban ötszintű területfejlesztési intézményrendszer három területi
egységre: országos, megyei, és települési szintre koncentrálódik. Az átalakítás
mintegy előzményeként értelmezhető a helyi önkormányzatokról szóló törvényben
rögzített új feladatelosztás, melynek értelmében a területfejlesztési és
területrendezési feladatok címzettjei a megyei önkormányzatok lettek.1
A 2014-2020-as Európai Uniós programozási időszak területfejlesztési tervezése
kapcsán a megyei, regionális szintek, illetve a szaktárcák közötti szakmai
koordináció és a tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges módszertani útmutatók
elkészítése részben a gazdaságpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt működő
központi szerv, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, részben a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, illetve a Miniszterelnökség feladata lesz. A 140/2012 (VII.2.)
Kormányrendelettel került létrehozásra a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság,
melynek feladata az uniós forrásokkal összefüggő döntések meghozatala. Az NFK
elnöke a miniszterelnök, tagjai a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a fejlesztési
és a nemzetgazdasági miniszter.
A megyék területfejlesztésben betöltött szerepét tovább erősítette a 2014–2020
közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló
1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat, melynek értelmében a megyék meghatározó
szerepet kaptak a területfejlesztési források felhasználásának tervezésében, jelesül
biztosítani kell hatékony közreműködésüket a területi operatív programok
tervezésében.
Az egyébként az operatív programok körét is jóváhagyó rendelet elfogadásával a
Közösségi Támogatási Keret (KTK) honi intézményrendszerének átalakulása is
kezdetét vette – a 2014-2020. évi programok a 2007-2013 években működtetett
1

összefoglalás a helyzetértékelő munkarész 2.3/b A területfejlesztés intézményrendszere c. fejezete alapján
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intézményi struktúrától merőben eltérő formában kerülnek végrehajtásra. A Kormány
döntése értelmében az uniós fejlesztési források felhasználását központi
koordinációval működő decentralizált intézményrendszernek kell támogatnia,
amelyben hatékony központi koordináció mellett érvényesül az ágazati
szakpolitikákért felelős tárcák tervező és irányító szerepe. Ennek érdekében a
források felhasználásában meghatározó szereppel bíró, az egyes operatív
programokhoz kapcsolódó irányító hatóságok (IH) az ágazati szakpolitikákért felelős
tárcákhoz kerülnek.

Operatív program
(indikatív megnevezés)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP
(GINOP)
Versenyképes Közép-Magyarország OP
(VEKOP)
Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
Intelligens Közlekedésfejlesztési OP
(IKOP)
Környezeti és Energetikai Hatékonysági
OP (KEHOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Koordinációs OP (KOP)
„Vidékfejlesztés, halászat” OP

Szakmai tartalom
meghatározásáért első
helyen felelős tárca

Irányító hatóság
elhelyezése

NGM

NGM

NGM

NGM

NGM

NGM

ERFA, KA

NFM

NFM

ERFA, KA

NFM, VM

NFM

EMMI

EMMI

ME

ME

VM

VM

Forrás
ERFA,
ESZA
ERFA,
ESZA
ERFA,
ESZA

ERFA,
ESZA
KA
EMVA,
ETHA

A 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezete

Az IH-k átszervezésével párhuzamosan várhatóan változás kíséri majd az alapok
kezelése során eljáró szervezeteket, azaz a közreműködő szervezeteket (KSZ) is. Az
intézményrendszer szükségszerű átalakításának továbbgondolására a Széchenyi
Programiroda kapott felhatalmazást a Kormánytól az 1046/2013. (II.5.) Korm.
határozata alapján. A kifizetési kérelmek összeállítására és benyújtására, a
kifizetések fogadására kijelölt szervezet az igazoló hatóság jelenleg a Magyar
Államkincstár (MÁK). Az irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékony, eredményes
és gazdaságos működésének biztosításáért az ellenőrzési hatóság, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal (KEHI) felel. A megyei önkormányzatok, vagy közös képviseletük
az operatív programok (különösen a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programra) monitoring bizottságában és döntés előkészítő bizottságaiban kaphatnak
szerepet.
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Stratégiai irányítás
döntés

NFK (Nemzeti fejlesztési
kormánybizottság

Operatív irányítás - koordináció
döntés-előkészítés és monitoring

Szakpolitikai felügyelet
szaktárcák és ME

ME (Miniszterelnőkség)

NGM

NFM

VM

EMMI

Nemzetgazdasági
Minisztérium

Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

IKOP IH

VH OP

EFOP IH

Intelligens
Közl.fejl.-i OP

„Vidékfejlesztés
, halászat” OP

Emberi
Erőforrás
Fejlesztési OP

Koordinációs
OP

ESZA,
VÁTI

ME
(SZPI),
NFÜ

GINOP IH
Gazd.fejlesztési
és Innovációs
OP

Irányító Hatóságok
OP struktúra tervezete szerint

VEKOP IH
Versenyképes
Közép-Mo. OP

ME
Miniszterelnökség

KOP IH

KEHOP IH
Körny. és Energ.-i
Hatékonysági OP

TOP IH
Terület- és
Településfejl-i
OP

Közreműködő Szervezetek
rendelkezésre álló erőforrások

MAG,
RFÜ
Megyei
Önkormányzatok

ETE IH-k
?!?

KIKSZ,
NKEK

MVH,
NAKVI
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VI.

A tervezési folyamat, a társadalmasítás és legitimáció leírása

A tervezési folyamat előkészítő fázisában elkészítettük azt a helyzetértékelő
dokumentumot mely megalapozta a területfejlesztési koncepció célkitűzéseit. A
helyzetfeltáró munkarészek (helyzetelemzés, helyzetértékelés) elkészítése a
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján történt. Munkánk fő célja a megye
helyzetének minél alaposabb feltárása volt, éppen ezért a rendelkezésre álló
szakmai anyagok és a bekért legfrissebb (KSH adatok) mutatószámokon túlmenően
számos személyes találkozóra (mikrotérségi találkozó) is sor került a megye teljes
területét felölelve, melynek keretében a térségfejlesztésben, településfejlesztésben
érintett szereplők elmondhatták véleményüket és információt is cserélhettek egymás
között.
A személyes találkozókkal egy időben a megye mind a 109 települése
tekintetében - az önkormányzatok esetében - kérdőíves felmérést készítettünk,
melyben a korábbi finanszírozási időszak tapasztalatairól és a megvalósított
fejlesztésekről kértünk információt, valamint rákérdeztünk a településeket jelenleg
jellemző problémákra és a középtávú (2014-2020) fejlesztési elképzelésekre is. A
megyei helyzetfeltáró munkarészek elkészítése során figyelembe vettük az Európai
Unió 2014-2020-as programozási időszakára vonatkozó jogszabályait, ajánlásait,
különös tekintettel az Európa 2020 stratégiára és annak célterületeire.
Az adatgyűjtés során döntően másodlagos forrásból származó információkra
támaszkodtunk (már meglévő megyei vagy megyét érintő tanulmányok feldolgozása
és szintetizálása), kisebb mértékben primer adatokra is támaszkodtunk, melyeket a
MTFK tervezése során összegyűjtöttünk, ebből következtetéseket vontunk le és
elemzéseket jelenítettük meg. A helyzetfeltáró munkarészben vizsgáltuk a megye
demográfiai, gazdasági, turisztikai, mezőgazdasági, humán szolgáltatási és
közlekedési, környezeti és kommunális infrastrukturális helyzetét. A helyzetértékelés
kitér ugyanakkor a megye külső környezetének vizsgálatára, a belső erőforrások
vizsgálatára térképi megjelenítésekkel. A tervezési munka során áttekintettük a
megyét érintő ágazati koncepciókat, területfejlesztési elképzeléseket és hatályos
területi terveket. Munkánk során újra felkerestük a megye területfejlesztésben érintett
főbb szereplőit, partnerségi tervet készítettünk az érintettek bevonására, a velük való
folyamatos kapcsolattartásra. Kiértékeltük a megyei területfejlesztéshez kapcsolódó
eszköz- és intézményrendszert.
Az összegyűjtött adatok az elvégzett elemzések és az azokból levonható
következtetések után elkészítettük Tolna megye helyzetértékelését (SWOT elemzés,
fejlesztési irányok bemutatása és a lehetséges cselekvési területek meghatározása).
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése először 2012. szeptemberében egy
munkaanyagot ismert meg és véleményezett, majd 2012. november 30-án elfogadta
a végleges helyzetértékelést, amit a további tervezési munkára alkalmasnak talált.
A területfejlesztési koncepció javaslattételi fázisában az elfogadott Partnerségi
Terv alapján a tervezési munkába több mint 200 partnert vontuk be (109 települési
önkormányzat, a megye szempontjából meghatározó vállalkozások, érdekvédelmi
szervezetek, civil szervezetek, vállalkozói együttműködések, pénzintézetek,
államigazgatás területi szervei, stb.). A partnerekhez eljuttattuk a helyzetfeltáró
dokumentumot, kikértük véleményüket a megyei célrendszer felállítása során.
Szakmai konzultációs fórumokat szerveztünk 2013. január 23-24-25-én a
gazdaságfejlesztés, a humánerőforrás-fejlesztés és a vidékfejlesztés, mint megyei
szinten kiemelten fejlesztendő fő irányok mentén. A Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal szakmai elképzeléseit ismertettük a rendezvényeken, ahol az érintettek ezt

véleményezhették, illetve megfogalmazhatták saját javaslataikat. A rendezvényeken
megfogalmazott gondolatokat, valamint az írásban is beérkezett véleményeket
beépítettük a Területfejlesztési Osztály által összeállított munkaanyagba. A Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-én a készülő koncepciót, annak
munkaanyagát véleményezte. A partnerszervezetekkel közösen folyt a koncepció
készítése 2013. február 28-ig. A szakmai dokumentum társadalmi vitára bocsátását
2013. március 1-jén megkezdtük és a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet alapján 45
napig volt további vélemények, javaslatok, észrevételek megküldésére. A Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntése alapján a társadalmi vita további egy
hónappal – 2013. május 15-ig – meghosszabbításra került. A társadalmasítás
lezárását követően 2013. május 15-től a beérkezett (értékelhető) véleményeket
feldolgoztuk és beépítettük a koncepcióba. Tolna Megye Területfejlesztési
Koncepcióját a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése várhatóan 2013. november
végi közgyűlésén fogadja el. Megkezdődött a koncepció mentén a megyei stratégiai
és operatív programozás, a megyei fejlesztési elképzelések, projektek gyűjtése,
összesítése is.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció minden jelentősebb fázisát,
illetve megalapozó dokumentumát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint
választott testület fogad el és hagy jóvá. A dokumentum megalapozottságát és
széles körű elismerését és elfogadását szolgálja az a nagyszámú partneri kör
bevonása, amely a tervezési munka során nagy jelentőséggel bír. A jelenlegi
tervezési munka egyik alapvető célja, hogy az érintettek, a majdani
kedvezményezettek, illetve azok képviselői maguk alakíthatják, határozhatják meg a
jövőbeni fejlesztési célokat, fejlesztési irányokat.
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1.
A
KÖRNYEZETI
ISMERTETÉSE

ÉRTÉKELÉS

KIDOLGOZÁSÁNAK

1.1. A környezeti értékelés tematikája
A tematika 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott érintett szervek részére

A tematika az alábbi tartalommal került megküldésre egyeztetésre:
1. Bevezetés
2. Tolna Megye új Területfejlesztési Koncepciója céljainak összevetése más releváns országos és
közösségi koncepciók, programok céljaival
1.1. Tolna megye új Területfejlesztési Koncepciója tartalmának összefoglaló ismertetése,
kiemelve a környezeti értékelés szempontjából fontos elemeket.
1.2. A koncepció célrendszerének összevetése a közösségi, az országos illetve megyei szinten
1.3. Az új koncepció összevetése más releváns tervekkel, koncepciókkal
2. A környezeti értékelés kidolgozásának ismertetése
2.1. A környezeti értékelés kidolgozásának folyamata.
2.2. A környezeti értékeléshez felhasznált információk leírása és jellemzése.

3. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója környezeti hatásainak vizsgálata
3.1. A koncepció részcéljainak környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata, az esetleges
ellentmondások feltárása
elemeinek ismertetése.
3.3. A koncepció megalapozása, illetve az alternatív javaslatok kidolgozása során feltárt
környezeti konfliktusok elemzése, értékelése, és a környezeti állapot várható alakulása abban
az esetben, ha a koncepcióban megfogalmazott javaslatok nem valósulnának meg.
3.4. A koncepció céljainak megvalósulásával közvetve vagy közvetlenül környezeti

épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre/, a környezeti
elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára,
természeti (ökológiai) rendszerre, Natura2000 területekre, a biodiverzitásra, valamint az
emberek egészségi állapotára, társadalmi, gazdasági változásokra).
4.

Javaslat környezeti szempontú intézkedésre
emberi egészségre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó
javaslatok és egyéb intézkedések
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5.

Összefoglalás

6.

Mellékletek

1.2. A környezeti értékelés kidolgozásának folyamata, kapcsolódása a
tervezési folyamathoz
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) jogi alapját a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról jelenti. A jogszabály 1. melléklete szerint
megyei területfejlesztési koncepciókra is környezeti vizsgálatot kell készíteni. A
kiterjednie (KVT 44. § (1)):
a)
környezet állapotát;
b)
lakosságot;
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy ez nem egy szokványos stratégiai környezeti
vizsgálati (SKV) eljárás keretében készült környezeti értékelés, hiszen gyakorlatilag elkészült
vizsgált terv kidolgozásának megkezdésével, biztosítva ezáltal, hogy a környezeti
megteremtve ezzel a terv és a környezeti vizsgálat közötti oda-visszacsatolást. Az a
körülmény, hogy az OTK tervezett elfogadása - jelen információk szerint - kitolódott 2013.

beépüljenek az elfogadásra szánt megyei koncepcióba.

1.3. A környezeti értékelés során tett javaslatok hatása a végleges koncepció
alakulására
A fenti bekezdésben ismertetett körülmények következtében a környezeti értékelés során tett
javaslatok a környezeti értékelés egyeztetésre került munkaanyagának elkészülte és az
egyeztetési folyamat lezárulta, illetve a területfejlesztési koncepció elfogadása közötti
koncepció anyagában.

szakhatóságok, érintettek számára. Ugyancsak lezajlott a Környezeti értékelés jogszabályban
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elkészült területfejlesztési koncepció-tervezet környezeti értékelése folyamatosan történt. A

eredményeképpen iteráló jelleggel, konzultációk alapján történt a környezeti szempontok
érvényesítése.

bevonása, a vélemények figyelembe vétele
A vonatkozó 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet melléklete szerinti körben megküldésre került a
tematika, és egyeztetésre került a környezeti értékelés is, ezzel az érdekelt szervek bevonása

módosításra került. Más érdemi észrevétel a tematikára vonatkozóan nem érkezett. Ez az

A vonatkozó 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet melléklete szerinti körben egyeztetésre került a

-

Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Pécsi Bányakapitányság
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala
Tolna megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerv

Az észrevételek rövid összefoglalása és az azokra adott válaszok illetve a szükségessé
váló módosítások

hiányosságaira. A környezeti értékelés feladatköre – és hatásköre – idáig terjed, a jelzett hiányosságok
vonatkozóan közölt kiegészítéseket a területfejlesztési koncepció véglegesítése során kell figyelembe
venni, és ezekkel a tartalmi elemekkel szükség esetén kiegészíteni. Erre a környezeti értékelés
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Az észrevétel a környezeti értékelés hiányosságának tekinti, hogy „nem tartalmaz a természetes
hogy a „5.2. Javaslat szükséges környezeti szempontú intézkedésekre” fejezet „Vízi, vízparti
fejlesztések, víztakarékosság” alfejezete tartalmaz javaslatot a témakörben. De teret adva

Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága:
értékelés megállapításait is felhasználva - területfejlesztési koncepcióval kapcsolatos javaslatait
fogalmazza meg. Emiatt az észrevétel nyomán a környezeti értékelés módosítása nem vált
szükségessé, viszont kiegészült a koncepció kiegészítésére vonatkozó javaslattal.

természetvédelmi és vízügyi szempontból nem emel kifogást, elfogadásra javasolja.
Pécsi Bányakapitányság:
A Bányakapitányság észrevételében tájékoztatásul közli, hogy a területfejlesztési koncepció céljai

bányatelkenként. A Környezeti értékelés kiegészítése vagy módosítása az észrevétel alapján nem

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
beépíteni. A 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234./2011. (XI.10.) Korm. rendelet
a kiegészítés megtörtént, de tematikai okokból a 6. fejezetben.
Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala:

Tolna megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerv:
területére vonatkozóan. A környezeti értékelés rámutat a megyei területfejlesztési koncepció –
A környezeti értékelés feladatköre – és hatásköre – idáig terjed, a jelzett hiányosságok pótlása nem a
kiegészítéseket, amelyek a megye környezeti állapotának pontosabb leírását szolgálják, a
területfejlesztési koncepció véglegesítése során kell figyelembe venni, és ezekkel a tartalmi elemekkel
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meghatározása” alpontjában jelenik meg.

Információhoz való hozzáférés
A nyilvánosság érintett részének meghatározása
A megyei területfejlesztési koncepció módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat Tolna
szakmai, érdekképviseleti és társadalmi szervezetek, a környezeti és vidékfejlesztési ügyekkel
foglalkozó más szervezetek és intézmények továbbá a megye lakossága.
Honlap
A környezeti értékelés egyeztetési dokumentációja, a megyei területfejlesztési koncepció
közzétételre
került
/www.tolnamegye.hu/.

a

Tolna

Megyei

Önkormányzat

hivatalos

honlapján.

Papír alapú hozzáférés
Nyomtatott dokumentációk megtekintése a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala 7100

Aktív tájékoztatás
A környezeti értékelés nyilvánosságra hozataláról a megyei önkormányzat honlapján
közlemény jelent meg.

észrevételt küldhetett a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalához írásban. A vélemények és
rendelkezésre.

azokat figyelembe vették a dokumentációk véglegesítésekor. Az érintett nyilvánosság
bevonása érdekében az elkészült tematika és az egyeztetési anyag véleményezésre felkerült a
megye honlapjára, és közvetlenül is kiküldésre került a - jogszabály szerint - "környezet

1.5. A környezeti értékeléshez felhasznált információk leírása és jellemzése
A környezeti vizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály
rendelkezésre bocsájtott dokumentáció, háttértanulmányok, vizsgálatok, munkaközi anyagok,
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digitális térinformatikai adatbázis és a nyilvános tanulmányok, jelentések, fejlesztési
stratégiák alapján készült. A környezeti vizsgálatban felhasználtuk továbbá a részletes
helyzetfeltáró vizsgálatok dokumentációját.
Felhasznált tanulmányok, programok, stratégiák:
Tolna Megye Környezetvédelmi Programja, 2000
Dél-dunántúli Operatív Program, 2007
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS), 2007
Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III, 2009-2014)
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) társadalmasítási változat, 2012
Nemzeti Vidékstratégia (NVT), 2012

koncepciók, stratégiák szempontrendszerének és a területfejlesztési koncepció környezeti
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2. A FENNTARTHATÓSÁGI ÉRTÉKREND ÉRVÉNYESÍTÉSE
A megyei területfejlesztési koncepció környezeti teljesítményének értékeléséhez olyan
elemzési-értékelési módszertant alkalmazunk, amely feltárja, hogy a tervnek milyen közvetlen
vagy közvetett kihatása lehet a környezetre, milyen környezeti hatások várhatók, illetve a

gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatással, valamint környezetvédelemmel kapcsolatos

korábban elfogadott, regionális területfejlesztési operatív programok esetében sikerrel
alkalmazott módszerre épít, hogy a területfejlesztési politika stratégiai szintjét (céljait és
prioritásait) egy fenntarthatósági értékrendhez viszonyítjuk. A fenntarthatósági értékrend négy
alappillére:
A.) törekvés a térségi autonómiára
C.) a térség megújuló képességének biztosítása
D.) fenntartható térhasználat
A négy pillér keretei között fogalmaztuk meg a területfejlesztési politika 16 kritériumból álló

A. Minél nagyobb fokú térségi autonómiára való törekvés
a)
közvetlen anyagi vonatkozásokkal (vagyon és jövedelmi viszonyokkal) összefüggésbe
energiahordozók (szoláris, vízenergia és geotermikus energia), biomassza produkció,

b)

Fontos a kor kihívásaihoz és technológiai
potenciálok azonosítása és hasznosítás (pl. megújuló energiák kinyerése, új ásványkincs-

rendszerek újjáélesztése).
c)

a)

: A megyei stabilitást
és a globális gazdaság káros következményeihez (térségi adottságoktól független termelési
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b) Termelj helyben, fogyassz helyben ösztönzése
c) Tudatos fogyasztás (térség adottságaihoz, esetleg hagyományaihoz illesztett
magatartásformák ösztönzése a globális fogyasztói elvárásokkal szemben)
d) A mindenkori aktuális megyei adottságokra
térség gazdaságának és társadalmának igényeit szolgáló gazdasági termelés ösztönzése.
e) A
befektetésekkel kapcsolatos döntések nem a megyén kívül születnek meg, így sokkal
módon hasznosító termelésnek.
f) Törekvés a más megyékkel, térségekkel való stabil és kiegyensúlyozott
. Ha a más megyékkel, térségekkel fennálló gazdasági és társadalmi
amikor a megyék képesek szolgáltatni egymás számára, munkamegosztást kialakítani
egymás között. (Pl. egy központi, kritikus tömeget megjeleníteni képes térség gondoskodik

társadalma számára más térségekben találhatók a népszer, rekreációs helyszínek, de a
stabilitás miatt ismerik a rekreációs térség társadalmát, így kulturális gazdasági kapcsoltok
is kialakulhatnak, ismeri a környezetét, így mint a sajátját óvja.)
A3 A társadalmi-gazdasági tevékenységek által gerjesztett folyamatok és áramok minél
tartósabban a megyén belül tartása
a)
. A megtermelt

a megyei, területi adottságokhoz. A megyei gazdaság stabilitásához járul hozzá, ha
támaszkodnak, a befektetésekkel kapcsolatos döntések nem a megyén kívül születnek meg.
b) A tudás és az információáramlás minél hosszabban a megyén belüli tartása. A térség

generációnak adják át a tudást (ezáltal nagyobb garanciát kap az is, hogy ez a tudás
tartalmazni fogja a hely-specifikus ismereteket, a helyi környezeti-társadalmi rendszerek
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c) Az anyagáramok minél hosszabban a megyén belül tartása. A helyi vagy nem helyi
minél feldolgozottabb módon hagyják el a területet.
d) Az energiaáramok minél hosszabban a tervezési területen belül tartása
származó energia minél nagyobb mértékben a térségben hasznosuljon, a térség

megtermelt energiára, mely országos hasznosulású)
e)

társadalmi és gazdasági igényekhez igazított szolgáltatás, termelés és fogyasztói kultúra
kialakulását.
A4 Autonóm közösségi döntéshozatal
a) A megye saját közösségi döntéshozatali kompetenciáinak növelése. Fenntartható térség
nincs, ha az adott térségnek nincs bizonyos fokú döntéshozatali kompetenciája saját
közügyeinek, társadalmi és gazdasági folyamatainak szabályozása felett. A térség
b) A térségen belüli egyes közösségek döntéshozatali kompetenciáinak harmonikus
növelése.

tágasak.

B1 Problémák helyben való kezelése

B2 Más térségek közösségi döntési kompetenciái csorbításának elkerülése
a) Más térségek társadalmainak fenntartható életmódjának bátorítása

B3 Anyagáramok ciklusainak megyén belül való zárása
a) Az energiaáramok közül a megújuló energiaáramok, illetve a termékek és termények
A természetes
belüli anyagmozgás minél inkább egy térségen belüli körforgásban valósuljon meg. Az
társadalmát arra is készteti, hogy önmaga oldja meg a saját produktumainak újra
feldolgozásának ill. hulladékának elhelyezésének problémáját, azzal ne más térségeket
terheljen.
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C. A megye megújuló képességének biztosítása
C1 A társadalom megújuló képességének térségi biztosítása
a) A demográfiai megújulás képessége. A kivándorlás vagy a produktivitás csökkenése
b) A generációk harmonikus térbeli egymás mellett élésének biztosítása. Ne alakuljanak
ki a térségek között vagy a térségen belül generációk szerint szegregált közösségek.
c)
biztosítása. A generációk találják meg szerepüket a térségi társadalmi
munkamegosztásban, ne legyenek jelen a térségben „eltartottnak” mondott funkciót
keretben részvállalás a gyereknevelésben, fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása, fiatal
d)

De ha
például új szenes technológiák felhasználásával viszonylag kevés szén felhasználásával

nemzedékek közötti tudás és kultúra átadását. Ne szakadjanak meg az életviteli,
kulturális, közösségi életmódbeli, termelési ismeretek átadásának láncolata a térségben.
Legyen legalább aki ismeri a térség hagyományait, termelési módjait, az ez irányú
örökségét összesen, még ha ezek már nem is folytathatók a gyakorlatban.
C2 Kulturális és tudományos innováció feltételeinek biztosítása
a) Az új kulturális teljesítmények létrejöttének folyamatos biztosítása.
b) Az új technológiai és tudományos eredmények létrejöttének biztosítása.
c) Az új technológiai és tudományos eredmények alkalmazásának biztosítása. Ez nem csak a
térségben létrejött innovációt jelenti, hanem minden kurrens adaptálandó ismeretet.
C3 A környezeti elemek megújuló képességeinek biztosítása
a) Az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklése, a COx kibocsájtás
csökkentése.
b) A megye biológiai sokféleségének
termelés biztosítása.
c) A vízkészletek
d) A
(nap- és szélenergia, biomassza, termálvíz)
hasznosítása, a térségen belül tartása. Hasznosításuk csak a megújuló képességüket
figyelembe véve lehet igénybe venni.
e) A térség jó környezeti és ökológiai

D. Fenntartható térhasználat

2013. november

14

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Környezeti Értékelés

a) A fejlesztések helykiválasztásánál prioritást kell élveznie

lakóterület igénybevételével, ha nincs más alternatívája.
c) A természetes
nem vagy csak nagyon korlátozott léptékben képesek
megújulásra, területük igénybevétele a fejlesztések során
.

a)

A

fejlesztések

során

a

közkincsek nyilvános elérésének, megközelítésének,
nem szabad korlátozni. Prioritást kell, hogy élvezzenek
azok a fejlesztési alternatívák, melyek korábban elzárt területek hozzáférését teszik

természeti és kulturális értékek (kiv. szigorú természetvédelem alá vont területek).

b)

, mely
korlátozott kiterjedés, és kijelölt területeket érinthetnek, a természeti és környezeti

c) A fejlesztések megvalósítása során nem támogatható az igényekhez igazodó
tömegközlekedési eszközökkel nem látogatható új létesítmények, rendezvények
megvalósítása.

a) A fejlesztések nem darabolhatnak fel egységes ökológiai rendszereket és kultúrtájakat,
társadalmi csoportok településterületét (pl. nemzeti kisebbség).
b)
környezeti szempontból érzékeny tájak, kiemelt táji értékekkel (természeti és
kulturális)
állandó lakónépességét, a területen áthaladó tranzit
forgalom mennyiségét. Prioritást kell, hogy élvezzenek azok a fejlesztési alternatívák,
melyek ez utóbbit csökkentik. A lakónépesség növelésének célterületei a nem védett tájak,
kiemelten a települések belterületei és az azokhoz kapcsolódó természetvédelem alatt nem
álló területek.
c) A fejlesztések megvalósítása nem eredményezhet
sokszorosan meghaladó
a természeti és környezeti
területeken.
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d) A fejlesztések (kiv. kombinált közlekedésre irányuló fejlesztések) megvalósítása nem
növelheti többszörösére a lakott területeken, természeti és környezeti szempontból
a koncentrált parkolási igényeket. Prioritást kell, hogy élvezzenek azok a fejlesztési
alternatívák, melyek ez utóbbit csökkentik.
D4 A társadalom közelebb hozása a helyi környezetéhez
a) A biomassza, mint megújuló energiaforrás
megújulónak, ha felhasználása a népességhez közel történik, átlátható és nyomon
magántulajdon gondozása
.
helyi környezet értékeinek megismerését és
tudatosítását (mi hogyan és miért valósult meg).
d) A
, mint
fenntartható gazdálkodási módszereket kell támogatni és azt a lakosság számára

a) A fejlesztések megvalósítása nem hathat a térségek lakosságának rendszeres közlekedési
idejének és távjának növelése irányában (beleértve a nem motorizált, pl. gyalogos és
kerékpáros közlekedést is). A fejlesztések így nem növelhetik a napi városi munka- és
lakóhely közötti ingázás idejét, távolságát (kiv. új munkahelyek létesítése).
minél
is.
c) A fejlesztéseknek nem szabad akadályozni a településen belüli nem motorizált (gyalogos,
kerékpáros) ingázás
alternatívák, melyek az akadályok felszámolását segítik.
d) A közlekedési fejlesztéseknek segítenie kell, hogy a népesség (különösen agglomerációs és
kényszerrel tehesse meg, melynek fejlesztésén belül:

szolgáltatásként);

fejlesztése.
e) A motorizált tömegközlekedés-fejlesztésen belül kiemelt prioritással bír:
gyalogos-kerékpárosközlekedés vasúttal (városon kötöttpályás, elektromos és gázüzem,
is) vagy vízi közlekedéssel (másodsorban busszal) kombinált rendszerei (állomások
kerékpárszállítás);
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vasúti (városon kötöttpályás, elektromos ill. gázüzem, is) belül és
közlekedésfejlesztés, valamint a vasút-busz, hajóbusz kombinált közlekedés.

vízi

D6 Az áruszállítás károkozásának mérséklése
a) Az áthaladó tranzit áruszállítás szervezésére irányuló fejlesztés a közúti szállítás
arányának csökkentésére, illetve a vízi, a vasúti és a kombinált közlekedési formák
használatára irányuljon.
b)
irányuló fejlesztésben
prioritást kell, hogy élvezzen a vízi, a vasúti és a kombinált közlekedési formák használata.
c) A regionális és nemzetközi közúti közlekedési folyosók kiépítése során minden esetben

2013. november
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3. TOLNA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
KÖRNYEZETI
HATÁSAINAK,
KÖVETKEZMÉNYEINEK
FELTÁRÁSA
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) a Tolna megyei területfejlesztési koncepció
helyzetértékelése (Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója - Helyzetfeltáró munkarészek,
2012, Tolna Megyei Önkormányzat) és koncepciója (Tolna Megye Területfejlesztési
Koncepciója - Társadalmi egyeztetési változat, 2012, Tolna Megyei Önkormányzat) alapján
készült.

3.1. Tolna megye új Területfejlesztési Koncepciója kidolgozásának
indokoltsága, célja, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a
környezeti értékelés szempontjából fontos elemeket
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) és a 2011. évi
CXCVIII. törvény alapján a megyei szint vált a területfejlesztés legfontosabb szintjévé. A
felkészülés. A megyei területfejlesztési koncepciók módosítása a területfejlesztéssel és a

meg.
A megyék szinte kivétel nélkül elkészítették a területfejlesztési koncepciójukat megalapozó
helyzetértékelést, és erre alapozva kidolgozták Koncepciójukat is. A megyei elképzelések

A környezeti vizsgálat alapját a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról jelentette. A kormányrendelet 1. melléklete a környezeti
vizsgálat lefolytatására kötelezett tervek és programok körébe sorolta a területi terveket
(1996. évi XXI. tv. 23. § (1) bekezdése szerint).
Tolna megye területfejlesztési koncepciója a területfejlesztési koncepciók és területrendezési

Az elkészült megyei fejlesztési koncepció (2013 június 27. változat) szerint a koncepció

tudásukat, szakértelmüket, gyakorlati tapasztalataikat felhasználva önállóan, egyénileg és
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központjává kell tenni.
A koncepció azzal a céllal készül, hogy kijelölje Tolna megye lehetséges kitörési pontjait,

források felhasználásának alapját képezi majd-e dokumentum, hiszen a tervezett megyei
fejlesztéseknek a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedniük kell.

Átfogó célok
1.1. A megye gazdasági
potenciáljának növelése, a
vállalkozói aktivitás

1.2. Társadalmi
megújulás

1.3. A vidékies térségek
gazdasági szerepvállalásának
élettér megteremtése

Stratégiai célok
1.1.1. Új K+F+I és
logisztikai központok
kialakítása vállalkozói
létrehozásával iparáganként,
termékpályánként

1.2.1. Oktatásfejlesztés,

piaci esélyeinek
javítása

értékesítés és agrármarketing

1.1.2. Piacképes,
ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten magas

demográfiai folyamatok
(negatív) hatásainak
mérséklése

tevékenységek (gépgyártás,
fémfeldolgozás
élelmiszeripar, textil- és
2013. november
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1.1.3. A megye természeti
természeti értékeinek és
épített környezetének
megismertetése,
potenciáljának javítása,
fenntartható hasznosítása
és tematikus
összekapcsolása

Teljes célrendszer

létrehozásával iparáganként, termékpályánként
projektszervezetek)

támogatása

a

Tolna

megyei

vállalkozások

piaci

termékpályánként

1.1.1.4. - Energetikai K+F bázis kialakítása Paks és Tamási központokkal
helyi logisztikai alközpont kialakítása funkcionális térségenként
1.1.1.6. - A helyi alapanyag termelési igényekhez igazított térségi logisztikai
csomópontokban

növelése az ágazaton belüli piaci részesedés növelésével
élelmiszer- és feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az
térségenként

2013. november
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fellendítése
tekintettel az ágazati igényeket kiszolgáló infrastruktúrafejlesztésre, a városok
parkokban
1.1.2.6. - Egészségipari fejlesztések
klaszterek által
szerszámgép gyártás területén és elektronikai iparban
Nagymányok és Váralja
figyelembevételével

térségében

a

környezeti

fenntarthatóság

hasznosítása és tematikus összekapcsolása
1.1.3.1. - Védett építészeti értékek gazdasági, turisztikai és közösségi célú

1.1.3.3. - Sió turisztikai hasznosítása
1.1.3.4. - Duna-menti rekreációs térség kialakítása
1.1.3.5. - Termál- és gyógyturizmus megyei központjainak további fejlesztése,
új központok létesítése
1.1.3.6. - A Szekszárdi és Tolnai Borvidék és a pincefalvak borturisztikai és
gasztronómiai kínálatának növelése
1.1.3.7. - Kerékpáros turizmus feltételeinek fejlesztése
1.1.3.8. - Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések
1.2. - Társadalmi megújulás
javítása
1.2.1.1. - A gazdasági igényekhez igazított, gyakorlatorientált szakképzési

megyében
1.2.1.3. - Az oktatás modernizálása (digitalizálás, e-oktatás)
1.2.1.4. - Szociális ellátórendszer fejlesztése

2013. november
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1.2.2.1. - Családbarát foglalkoztatáspolitika, az atipikus foglalkoztatás

1.2.2.3. - Önkormányzati bérlakás program városokban (pl. Szekszárd),
valamint bérház és háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban
1.2.2.4. - Fiatal vállalkozók támogatása, vállalkozásösztönzés
városokban és falvakban egyaránt

megteremtése

termékpályánként
1.3.1.2. - Funkcionális térségenként a helyi feldolgozó- és élelmiszeripari

1.3.1.7. - A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése

1.3.2.1. - A helyi és helyközi tömegközlekedés keresletorientált racionalizálása

1.3.2.4. - Mobil és helyi szolgáltatások megteremtése kistelepüléseken
hátterének biztosítása
gondolkodás elsajátítása
adókedvezmények biztosítása (szabad vállalkozási övezet)

2013. november
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vidéki élettér megteremtésére vonatkozó célterületek (1.3.1., 1.3.2.) kapcsolódnak
részletesebben a környezeti fenntarthatóság témaköréhez.

3.2. A koncepció célrendszerének összevetése a közösségi, az országos illetve
vízgazdálkodási célokkal

Területfejlesztési Koncepció megalapozását szolgáló Nemzeti Fejlesztés 2020 stratégián
keresztül kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai tervdokumentumokhoz, így az
Energiastratégiához, a vidékfejlesztési feladatokat magában foglaló Darányi Ignác Tervhez,

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához.
Illeszkedés a Nemzeti Fejlesztés 2020 program környezeti prioritásaihoz

fejezetében részletezi a környezetstratégia rövid és hosszútávú prioritásait.

és fenntartható hasznosítása, ami rövid távon is intézkedéseket igényel. Már most számolni
kell az éghajlatváltozás hatásaira való felkészüléssel. Hosszú távon fontos cél a környezeti

fenntartható

energiagazdálkodás,

a

zöldgazdaság-fejlesztés,

a

stratégiai

természeti

használata.

autonóm energiaellátási rendszerekben való hasznosítása, geotermikus energia komplex
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klímaváltozáshoz való alkalmazkodás.
NF2020 környezetstratégiai céljai

Illeszkedés

TMTK kapcsolat

(1: gyenge
kapcsolat
2: közepes
kapcsolat

kapcsolat)

Rövid távon szükséges környezetstratégiai feladatok
ásványkincseink

nemzeti

kézben

tevékenységek
fejlesztését,
hátterének
megalapozását szolgáló, a 1.1.1.2. és 1.1.1.3.
célokban
megfogalmazott,
K+F
központok

védelme, fenntartható használata

A 1.1.2-es célban megjelenik a szántóföldi, zöldségés gyümölcstermesztés arányának növelése, mely a

újraélesztését
a
környezeti
fenntarthatóság
figyelembevételével, azonban a koncepció nem
rendelkezik az ásványkincsek nemzeti kézben
tartásáról.
A célrendszer 1.3.1. és 1.1.2.3. pontjában
megfogalmazott cél lényege a gazdaság fejlesztésén,
és a foglalkoztatás növelésén túl a fenntarthatóságot

2

állattenyésztés
gazdasági
megteremtése, illetve a helyi

egyensúlyának
feldolgozás és

és a borászati tevékenységek fejlesztéséhez a
1.1.1.2. és 1.1.1.3. célokban megfogalmazott K+F
központok kialakítása nyújt alapot.
Egyedi
agrár-környezetgazdálkodási
rendszer
kiépítésének javaslatát tartalmazza a 1.3.2.6. cél egy
minta ökotelepülés kialakításával, ahol a
szemléletformálást is szolgálja.
Az 1.1.3.3. cél a Sió turisztikai hasznosításával
együtt járó fejlesztések velejárójaként említi a

2
fenntarthatóságát
vízgazdálkodás

szolgáló

megteremtését,
vízgazdálkodásra
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elképzeléseket. A vízbázisok fejlesztését
védelmét a koncepció 1.1.3.8. célja említi.
Klímaadaptáció,
csökkentése

negatív

és

hatások

Újrahasznosítást és takarékos anyag-,

koncepció a 1.3.1.7., a „A klímaváltozás negatív
hatásainak mérséklése” c. fejezete tárgyalja a
vízgazdálkodás javításával.
Az energia- és anyagtakarékosság kevés helyen
szerepel
a
koncepcióban.
Térhasználattal

1

szabályozás, szemléletformálás
Az épített környezet értékeinek és a
természetés
tájvédelem,
környezetvédelem,
örökségvédelem,
települési környezet védelme és

megismertetése,
potenciáljának
javítása
és
tematikus összekapcsolása” c. stratégiai cél egyes
tématerületei átfogóan foglalkoznak a táj, a
természet, a térség épített környezetének és a

szerkezetének

fejlesztésével,

és

lassítása, megállítása
Az
épített
örökség
fejlesztése

karalterének

fenntartható

3

többek

között

a

turisztikai

A 1.1.3. stratégiai cél 1., 5., és 6. céljai részletesen
tartalmaznak az épített örökség - mint a kastélyok,
irányuló elképzeléseket, azonban a fenntarthatósági
szempontok itt nem kerültek vizsgálatra. A vidékies
épített
környezet
megóvása
fenntarthatósághoz társítva.

A

fenntarthatóságot,

gazdasági
megélhetést,

az

épített

3

sincs

a

A 1.1.1.2. és 1.1.1.3. célokban megfogalmazott K+F
központok kialakítása, a kutatási tevékenységgel

versenyképességet,
foglalkoztatást
és

védelmét,

gazdasági tevékenységek és ágazatok
fejlesztése

A

a

fenntarthatósági

koncepció

gépgyártás,

1.1.2-es

követelmények

stratégiai

fémfeldolgozás,

és

célja
a

az

szén-és

fejlesztési elképzeléseket, azonban a fenntarthatóság
nem minden esetben kerül kifejtésre. A célok

tevékenységek szorgalmazása, illetve a figyelem
felhívása a fenntarthatóság figyelembevételére.
Vízgazdálkodási
szemléletváltás,
vízmegtartás
-pótlás,
-elvezetés
komplex,
a
gazdálkodással,

Energiatakarékosság,

2013. november

alternatív,

1.3.1.7., a „A klímaváltozás negatív hatásainak
mérséklése” c. fejezet, illetve a 1.1.3.8., „A
környezeti elemek fenntartható hasznosítására
irányuló fejlesztések” c. fejezet tartalmaz.
3

A koncepció 1.3.2.3-es fejezete a helyi és természeti
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energiaforrások jobb kihasználására irányul. A
1.1.1.4-es cél a helyi megújuló energiák
felhasználására
alapozva
fogalmazza
meg

energiatermelési és ellátási rendszerek
kiépítése

Környezeti

nevelési

és

alapot nyújthat helyi rendszerek kiépítéséhez.
Környezeti nevelés a 1.3.2.6., „Minta ökotelepülés

2

elsajátítása” c. fejezetben jelenik meg a természeti

1

Az

1.1.3.8.

prioritás

említi

a

fejlesztések

2

Az épített környezet védelme közvetetten, a 1.1.3.1,
a 1.1.3.5, és a 1.1.3.6 fejezetekben, a fejlesztésekhez
kapcsolódóan jelenik meg a koncepcióban. A

szorgalmazása
Az épített környezet értékeinek
védelme, valamint az épített örökség

kerül konkrétan említésre az épített környezet
megóvása, mely elengedhetetlen a megvalósuló
fejlesztések érvényesülése érdekében is.

1. táblázat: Illeszkedés a Nemzeti Fejlesztés 2020 átfogó céljaihoz

Illeszkedés a Nemzeti Vidékstratégia 2020 környezeti céljaihoz

alapelveit, valamint az azok elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási
vidékfejlesztésre,
az agrár és élelmiszergazdaságra, valamint a
hasznosítására, a
és a környezet védelmére vonatkozóan
határoz meg tennivalókat.
A stratégia legfontosabb területei a foglalkoztatás növekedése, a kis
,
termelési szerkezet, a helyi élelmiszertermelés
vidék
, népesedési mutatóinak javulása és a biológiai
sokféleség
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NVS2020 környezettel kapcsolatos
stratégiai céljai

Illeszkedés

TMTK kapcsolat

(1: gyenge
kapcsolat
2: közepes
kapcsolat

kapcsolat)

Természeti értékek védelme, fenntartható

3
minden fenntartható fejlesztés alapja. A
koncepció 1.1.3-as stratégiai céljában
számos alkalommal megjelenik az értékek
védelme közvetlenül, és közvetetten is a
turisztikai potenciálok javítása, és a

Talajvédelmi program,
Természeti értékek, területek, ökoszisztéma
szolgáltatások védelme és helyreállítása,
Környezetbiztonsági program,
Árvízvédelmi program,
Vízkészlet
Területi vízgazdálkodási program,

(1.1.3.5.), a helyi megújuló energiaforrások
szorgalmazása (1.3.2.3.), a fenntarthatóság

gazdálkodási program

ökotelepülés
kialakításának
gondolata
(1.3.2.6.) és a klímaadaptációt is szolgáló, a
hozott vízhasználat, vízvisszatartás (1.3.1.7.).
1
kapcsolódó
témaköreinek
mindegyike
szerepel a koncepció „A környezeti elemek
fenntartható
hasznosítására
irányuló
fejlesztések” (1.1.3.8.) c. fejezetében.

Ivóvíz program,
Szennyvíz program,
Települési vízgazdálkodás,
Zöldterületi rendszer fejlesztése, helyi természeti
értékek védelme,
Hulladékgazdálkodási program,
védelmi és zajterhelés csökkentési
program

Föld és birtokpolitika

1

A

TMTK

nem

tér

ki

részletesen

a

Földhasználati szerkezetátalakítási, tájgazdálkodási
program, Föld és birtokrendezési program

Fenntartható agrárszerkezet és
termeléspolitika

zöldség-,
gyümölcs-,
és
gyógynövénytermesztés arányának, illetve a

Ökológiai gazdálkodás program,
Ártéri tájgazdálkodás program
Védett és érzékeny természeti területek
gazdálkodási programjai (MTÉT, Natura 2000),
„Kert Magyarország” kertészeti program,

állattenyésztés gazdasági egyensúlyát említi
(1.1.2.3.), azonban részletesen nem tér ki a
fenntartható agrárszerkezet kialakítására, a
célrendszer
inkább
részben
a
fenntartható fejlesztését tartalmazza (1.1.1.,
1.1.2.).

2013. november
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Helyi gazdaságfejlesztés

3

Helyi élelmiszerfeldolgozás, helyi piac és
élelmiszerellátási program,
Komplex helyi (térségi) vidékfejlesztési
(energiaellátási) program,

egy minta ökotelepülés kialakításával
kapcsolatban (1.3.2.6.) tartalmaz célokat a
dokumentum.
A helyi gazdaságfejlesztés a koncepció egyik
kíván segíteni. A koncepció részletesen kitér
az egyes feldolgozó iparágak fejlesztésére
logisztikai alközpontok (1.1.1.5.), kutatási
(1.3.1.1., 1.3.1.2.) kialakítására. Tartalmazza
a helyi piacok létesítését (1.3.1.4.), a

energiahasznosítást is (1.3.2.3.).

2. táblázat: Illeszkedés a Nemzeti Vidékstratégia 2020 átfogó céljaihoz

Illeszkedés a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III 2009-2014) céljaihoz
A Program kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény rendelkezik. A harmadik Nemzeti

meghatározásával rendszerbe foglalja a környezet védelmére irányuló célokat és feladatokat.
Az NKP célrendszerében megfogalmazott 220 célból mintegy 70-nek van területi vetülete.
Illeszke
dés
1: gyenge
kapcsolat

NKP-III átfogó
terület

NKP célok

2:közepes
kapcs.

TMTK kapcsolat

kapcsolat

5.2. Éghajlatváltozás

5.2.1.3.
Közlekedés

legalábbis az áru- és személyszállításon belüli
aránya visszaszorulásának megállítása.
A
távolsági
közösségi
közlekedés
versenyképességének javítása.

2013. november

1

A TMTK céljai nagymértékben
megfelelnek az NPK közlekedési
céljainak, mivel a koncepcióban
szerepet kap a helyközi mobilitás

3

támogatásával
(1.3.2.1.),
a
közösségi közlekedés fejlesztése,
a települések közötti közúti, vízi
és vasúti közlekedés javítása
(1.3.1.3.). A koncepció egyedül a

környezetterhelés (különösen a szálló por
terhelés) csökkentése, a közlekedési-szállítási
teljesítmény és a szén-dioxid kibocsátás
növekedésének szétválasztása.

28
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Illeszke
dés
1: gyenge
kapcsolat

NKP-III átfogó
terület

NKP célok

TMTK kapcsolat

2:közepes
kapcs.

kapcsolat

A vízi közlekedés és szállítás fejlesztése a
természeti értékek védelme és az ökológiai
rehabilitáció komplex figyelembevételével.

3

5.2.1.5.

környezetterhelés
nem tér ki.

csökkentésére

A koncepció nem tartalmazza.

5.3. Környezet és egészség

3

5.3.3.1. Ivóvíz

Az ivóvíztermelés- és elosztás biztonsági
hiányosságainak megszüntetése.
A lakosság számára az egészséges ivóvízhez

2
3

A koncepció „A környezeti
elemek
fenntartható
hasznosítására
irányuló
fejlesztések” (1.1.3.8.) c. fejezete
tér ki a vízbázisok fejlesztésére,
az egészségügyi határértéknek

az ivóvizekre is kiterjed.
5.4.1.1.
Környezeti
társadalmi - gazdasági - környezeti
szempontok
szempontok figyelembevételével.
érvényesítése a
településfejleszté
sben és a
helyezése.
településrendezés
ben

2

3

szemben.

2
kialakítása, növelése, megújítása, fenntartása.
A zöldfelületek ökológiai és használati
értékének
növelése,
a
zöldterületek

„A
környezeti
elemek
fenntartható
hasznosítására
irányuló fejlesztések” (1.1.3.8.) c.
fejezet
szorgalmazza
a

2

A koncepció önállóan az 1.1.3.8.
és az 1.3.2.2. célban tér ki a
megóvásukra és növelésükre.
és

5.4.1.2.
Települési
zöldfelület

5.4.1.3 Épített
környezet

2013. november

A zöldfelületek vizuális, esztétikai célú
fejlesztése.

Az épített környezeti értékek védelme és az
ehhez szükséges feltételek biztosítása.

29

sport

tevékenységek

2
1.3.2.5.)
feltételezheti
a
zöldfelületek
növekedését,
azonban ez az összefüggés a
koncepcióban
nem

2

városok fejlesztése (1.3.2.2. ) cél
tartalmazza
a
zöldfelületek
fejlesztését, igaz, ez a cél nem tér
ki
a
többi
településtípus
zöldfelületi fejlesztésére.
Az épített környezet védelme
közvetlenül a 1.3.2.2. célban,
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Illeszke
dés

NKP-III átfogó
terület

1: gyenge
kapcsolat

NKP célok

TMTK kapcsolat

2:közepes
kapcs.

kapcsolat

Leromlott településrészek megújítása a
környezeti szempontok figyelembe vételével.
Légszennyezettség
kialakulásának

2
1
3

közvetetten, a 1.1.3.1., a 1.1.3.5.,
és a 1.1.3.6. fejezetekben, a
turisztikai
fejlesztésekhez
kapcsolódóan jelenik meg a
koncepcióban.

szennyezettség csökkentése, illetve a jó
A
A zaj- és rezgésterhelés mértékének, az
hatásának, egészségkárosító kockázatának
csökkentése:
A zaj- és rezgésforrások számának
csökkentése.
A határérték feletti zajterhelés megszüntetése
az ipari és szolgáltató létesítmények
környezetében.
Fenntarthatóbb
települési
közlekedési

2

helyközi mobilitás javítását a
rászorulók
támogatásával
(1.3.2.1.), illetve a közösségi
közlekedés
fejlesztését
is
(1.3.1.4.).
A
kerékpáros
közlekedés fejlesztése külön
prioritásként szerepel (1.1.3.7.).

1

3

2

további javítása.
Az egyéni, nem motorizált közlekedési

3

2

5.4.5.1
Biztonságos
ivóvízellátás

2013. november

2015. december 31-ig a lakosság 89%-a
számára a csatornázottság biztosítása a 2000
LE feletti

30

a

témakörei az 1.1.3.8.
kerülnek említésre.

2

5.4.5.2
Szennyvízelvezetés és -

és

2

energia- és költségtakarékosabb személy- és
áruszállítás).
Az egyéni és a közösségi közlekedés

fejlesztése.
Az
ivóvíz szolgáltatás
biztonságának
növelése, a hálózati felújítások elvégzése.

zajvédelem

3

célban

A koncepció „A környezeti
elemek
fenntartható
hasznosítására
irányuló
fejlesztések” (1.1.3.8.) c. fejezete
tér ki a vízbázisok fejlesztésére,
az egészségügyi határértéknek

hálózatok cseréjére, mely többek
között az ivóvizekre is kiterjed.
A koncepció célja (1.1.3.8.) a
100%-os
csatornázottság
kiépítése,
a
nagyobb

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Környezeti Értékelés
Illeszke
dés

NKP-III átfogó
terület

1: gyenge
kapcsolat

NKP célok

2:közepes
kapcs.

TMTK kapcsolat

kapcsolat

kezelés

agglomerációkban.

3
legalább biológiai fokozatú tisztítása 2015.
december 31-ig.

településeken
szennyvíztisztító
telepek létesítése, kisebbeken
pedig alternatív megoldások
alkalmazásának támogatása, s a

3
3
rendszerek létesítése.
Az egyedi szennyvízelhelyezési, -tisztító és tároló
berendezések,
létesítmények
használatának,
valamint a természet közeli kezelési
megoldások alkalmazásának ösztönzése.

5.5.1.1. Védetté
nyilvánítás
5.5.1.3.
Natura2000
területek
5.5.1.4. Egyéb
nemzet-közi
területek
5.5.1.5.
Barlangtani,
földtani és
felszínalak-tani
értékek, ásványok
5.5.1.6. Ex lege
védett lápok és
szikes tavak,
források,
kunhalmok,
földvárak
5.5.1.7. A
tájszerkezet,
tájjelleg,
tájpotenciál
védelme

2013. november

3

Védelemre tervezett területek, védelemre
szoruló
fajok:
védetté
nyilvánítások
véghezvitele.

Nem TMTK feladat

3

A koncepció figyelmet fordít a
Natura2000 területek védelmére
is (1.1.3.8.).
Nem TMTK feladat

hasznosítása, az egyezmény végrehajtás
társadalmi elfogadásának javulása.
A nyílt karsztterületek és barlangok
hatékonyabb felszíni védelmének biztosítása.

Nem közvetlen TMTK feladat

Az ex lege területek felmérésének és
nyilvántartásának
áttekintése
és
hatékonyabbá tétele.
Az ex lege területek hatósági határozattal
való kijelölésének és ingatlan-nyilvántartási
feljegyzésének befejezése.

Nem közvetlen TMTK feladat

A természet- és tájvédelmi érdekek
érvényesítése a terület- és településfejlesztés
és -rendezés, az ágazati tervezés (különösen

31

Nem közvetlen TMTK feladat

3

A
TMTK
módosítása
összhangban áll a területrendezési
célokkal (OTrT, megyei terv).
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Illeszke
dés
1: gyenge
kapcsolat

NKP-III átfogó
terület

NKP célok

2:közepes
kapcs.

TMTK kapcsolat

kapcsolat

fejlesztés) során, valamint
támogatáspolitikában.

az

adó-

és

5.5.1.8. Érzékeny
Természeti
Területek
fenntartása.
A védett és a Natura 2000 területek minél
nagyobb
körére
terjedjenek
ki
az
5.5.2.2.
agrárkörnyezetgazdálkodási
és
Területkezelés
természetvédelmi célú uniós támogatási
rendszerek.
5.5.2.3. Fajok
korlátozása, visszaszorítása.
kezelése
Az élettelen természeti értékek megóvása.
5.5.2.4. Élettelen
természeti
értékek

1

5.5.3.1.
Károsodott
területek
helyreállítása,
természeti
értékek
károsodásának

1
folytatása,

a

Kárpát-medencei

1

Nem közvetlen TMTK feladat

2

speciális

fokozása.
A felhagyott, illetve tájképromboló épített
elemek, felszíni tájsebek, felhagyott katonai
gyakorlóterek stb. rehabilitációja.

Az ÉTT, MTÉT területek
(érzékeny természeti területek)
nem kerültek külön megemlítésre.
A koncepció nem tartalmazza.

A koncepció az élettelen értékek
közvetlen megóvását nem, csupán
az ásványkincsek fenntartható
kitermelését
tartalmazza
(1.1.2.9.).
A koncepció 1.1.3.8. fejezete tér
ki a tájsebek rehabilitálására és
rekultivációjára.

3

1
5.5.3.2. Genetikai

Nem TMTK feladat, de a 1.3.2.6.
ökológiai

gazdálkodás

szempontjából.
5.6. Fenntartható terület- és földhasználat
5.6.1.
Az országos és térségi területi tervezés során
Területrendezés
a társadalmi, környezeti és gazdasági
és
szempontok összehangolása a természeti tér,
környezetvédele
m
hasznosítása, valamint a környezetterhelés

2013. november
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3
áthatja
a
fenntarthatósági
alapelvek figyelembevétele.
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Illeszke
dés
1: gyenge
kapcsolat

NKP-III átfogó
terület

NKP célok

2:közepes
kapcs.

TMTK kapcsolat

kapcsolat

5.6.2.
Ásványkincsekkel való
fenntartható
gazdálkodás

A társadalom szükségleteinek kielégítését
biztosító ásványi nyersanyagok kitermelése
és hasznosítása során a környezetterhelés
csökkentése és a környezeti károk
anyaghasználat, újrahasználat).
A talajok termékenységének védelme, a

2

A 1.1.2.9. prioritás tartalmazza a
újraélesztését a fenntarthatóság
figyelembevételével.

1

A talajvédelem közvetlenül nem
jelenik meg a koncepcióban.

2
borászati
tevékenységek
fejlesztését,
hátterének
megalapozását szolgáló, a 1.1.1.2.
és
1.1.1.3.
célokban
megfogalmazott, K+F központok
kialakítása közvetett módon a

védelme.

5.6.3. Talajok
védelme és
fenntartható
használata

A 1.1.2-es célban megjelenik a
szántóföldi,
zöldségés
gyümölcstermesztés
arányának
mennyiségi védelmét biztosítja.
5.6.4.
Környezetbarát

A koncepció nem tartalmazza.
csökkentése.

gyakorlat
A koncepció nem tartalmazza.
5.6.5. Az
környezeti
aspektusai

fajokkal).

növelése érdekében.
5.7. Vizeink védelme és fenntartható használata
5.7.3.5.
Vízvisszacsökkentése (biztonságos belvízlevezetés) és
tartáson alapuló
a víz visszatartás, hasznosítás növelése.
belvízgazdálkodá

2013. november
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3

A koncepció a klímaváltozás
negatív hatásainak mérséklése
kapcsán említi a belvízkárokat,
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Illeszke
dés
1: gyenge
kapcsolat

NKP-III átfogó
terület

NKP célok

2:közepes
kapcs.

TMTK kapcsolat

kapcsolat

s
A vízkárok mérséklése, a víz visszatartása, a
vízfolyások érintett szakaszain a társadalmi
igényekhez és az épített környezethez
5.7.3.6.
Dombvidéki
tározás

3

illetve revitalizáció megvalósítása.

2
5.7.3.8. Helyi és
térségi

mederrendezést,
illetve
a
vízszállító
képességének
a
helyreállítását említi (1.1.3.3.).

vízrendszerek
védelme
Belterületen
kockázatának
5.7.3.9.
Belterületi
vízrendezés

víztározók építésével kívánják
elérni (1.3.1.7.).
Az egyenetlen csapadékeloszlás
egyre
több
esetben
teszi
szükségessé
víztározók
kialakítását. A klímaváltozás
negatív hatásainak kiküszöbölése
érdekében
tartalmazza
a
célrendszer
a
vízkárok
mérséklését víztározók építésével
(1.3.1.7.).
A koncepció egyedül a Sió
turisztikai
hasznosításának

a

kisvízfolyások
csökkentése,
a

árvízi
belvízi

bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás
fejlesztése.

5.8. Hulladékgazdálkodás
5.8.3.1. A
A régi, felhagyott, bezárt lerakók folyamatos
települési
rekultiválása és monitorozása.
hulladékok
biztonságos
ártalmatlanítása

2

A koncepció nem rendelkezik
a
klímaváltozás
negatív
hatásainak
mérséklése
általánosságban tartalmazza az
árvizek,
belvizek
elleni
védekezést (1.3.1.7.).
A koncepció nem tartalmazza.

3. táblázat: Illeszkedés az NKP-III céljaihoz

2013. november
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3.3. Az új koncepció összevetése más releváns tervekkel, koncepciókkal
Tolna Megye Területrendezési Terve
(2012, Környezetterv Kft.)

1/2005.(II.21.) számú rendelet tartalmazza:
1.§.(1) A rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei területfelhasználásának

.
A megyei területrendezési terv sem az elfogadott, sem az alátámasztó munkarészeiben nem

Tolna Megye Környezetvédelmi Programja 2000
(ÖKO-ECO Környezetvédelmi Tanácsadó Bt.)

Környezetvédelmi Program elkészítése is megtörtént, így a megye programja tartalmát

3.4. A változatok közötti választások
A megyei területfejlesztési koncepció nem tartalmaz változatokat. Ezért a 2/2005. (I.11.)

2013. november
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4. TOLNA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI
KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

KONCEPCIÓJA

4.1. A koncepció részcéljainak környezeti szempontú konzisztencia
vizsgálata, az esetleges ellentmondások feltárása

társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges
hosszú távú
átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és
megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben.
A releváns tervekkel, országos koncepciókkal való konzisztencia vizsgálat bemutatását
korábbi fejezetek tartalmazzák. Alábbiakban a koncepció célrendszerének egymás közti
környezeti szempontú konzisztenciáját vizsgáljuk.
Tolna megye területfejlesztési koncepciója három átfogó és azon belül hét stratégiai
hosszútávú célt fogalmaz meg:

létrehozásával iparáganként, termékpályánként

hasznosítása és tematikus összekapcsolása
1.2. Társadalmi megújulás
javítása

megteremtése

A koncepció szemlélete összességében tükrözi a fenntarthatóság elvét, számos célterületnél

2013. november
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figyelembevétele. A koncepció célrendszere a társadalom, a gazdaság, és a környezet hármas
egységét tartalmazza, melyek harmonikus összhangjára törekszik. A környezeti szempontok
érvényre jutásának leggyakrabban a gazdaságfejlesztési érdekek szabnak gátat, melyen belül
megnövekedése. A Tolna megyei koncepció fontos prioritásai közé tartoznak az egyes
közlekedésfejlesztés is, azonban a fejlesztések szorgalmazása és a versenyképesség növelése
nem feltétlen áll ellentétben a környezet megóvásával. A koncepció, mely átfogó, hosszú távú
részletességet, így ezen a szinten még nem jelennek meg a gazdaság, a társadalom, és a
környezet közötti szempontok ütközései. Mindezen által a három terület összhangjára az
a környezeti szempontok a konkrét területegységek esetében, és a megvalósítás szintjén is
érvényesülhessenek. Összességében megállapítható, hogy a megyei koncepció céljainak

Váralja térségében a környezeti fenntarthatóság figyelembevételével

hasznosítása és tematikus összekapcsolása
1.1.3.8. Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések

4.2. A jelenlegi környezeti állapot releváns, a koncepció tartalmával

A koncepcióhoz készült helyzetfeltáró munkarészek tartalmazzák Tolna megye környezeti

nitrogénoxid, formaldehid, benz(a)pirén) tekintetében az 1-es, a szilárd halmazállapotú

jelentkeznek, különösképpen a 6-os, az 56-os, a 63-as és 65-ös utak által érintett
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településeken, ahol a vezetékes gáz kiépítése még nem történt meg; illetve egyre nagyobb
gondot jelent a pollenszennyezettség is.
Zaj és rezgés elleni védelem

kizárólag ipari parkokba, vagy ipari övezetekbe indokolt telepíteni.
Felszíni vizek védelme

Igazgatóság havonta végez méréseket, ahol vizsgálja a Duna biológiai állapotát és az

Felszín alatti vizek védelme

történik, Szekszárdnál és néhány dunamenti községnél a dunai kavicsteraszra épített kutak

fejlesztések történtek a térségben. A hévizek gyógyászati célú hasznosítása szinte minden
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Talaj- és földvédelem

vizeket is.
Hulladékgazdálkodás

Dél-Balaton és Sió-völgye hulladékgazdálkodási projekt
A projekt célja, hogy a térségben a csatlakozott településeken megvalósuljanak a szelektív

megyében található, s a programhoz emellett 69 db Tolna megyei település társult.
Kapos-menti hulladékgazdálkodási rendszer

Kaposváron.
Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodás projekt
A kiépült komplex hulladékgazdálkodási rendszer három megye 313 településének
hulladékudvarok (22 db) rendszerének kiépítését, két komplex központ létesítését, és négy

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

megyei település rekultivációja valósult meg. A szervezett hulladékkezeléshez Tolna

Paksi térségi hulladékgazdálkodási rendszer
Hét település kezdeményezte egy társulás létrehozását, hogy 2013-tól kezdve a paksi

szelektív válogató csarnok és egy komposzttelep építése. Szervesen ehhez a rendszerhez

tavaszra készültek el, így az új hulladékgazdálkodási rendszer üzembe állt.
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Nemzeti Radioaktív-hulladék tároló Bátaapáti
aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgál a Bátaapátiban építés alatt
szilárd halmazállapotú hulladékot 200 literes acélhordókban helyezik el a telephely központi

építése még folyamatban van, a központi épület a telephelyen megépült.

ártalmatlanítása folyamatban van. Folyamatosan rekultivációra kerülnek illetve kerültek a
nagyobb települések szeméttelepei is s így a potenciális veszélyes hulladék károkozás

A Koncepciót megalapozó helyzetértékelés külön fejezetben foglalkozik a táj terhelésének és

–
–
–
–

Folyómenti táj,

Dombvidéki - Borvidéki táj.

olyan többfunkciós komplex tájgazdálkodás kialakítása fontos, amely a vízgazdálkodás, a
természeti adottságokhoz igazodó tájhasználat, a tájképi, természeti értékek védelmének
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érvényesíteni.
A borvidékekbe tartozó települések közül is

több településen már nem

lehet

történeti, esztétikai, településszerkezeti, építészeti, turisztikai szempontból is az egyik

A koncepció megalapozása, illetve a célok kidolgozása során feltárt környezeti
konfliktusok elemzése, értékelése, és a környezeti állapot várható alakulása abban az
esetben, ha a koncepcióban megfogalmazott javaslatok nem valósulnának meg
A területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkarésze nem tér ki önálló fejezetként a
környezeti konfliktusok ismertetésére, így ezek elemzését a már ismertetett környezeti elemek
állapota alapján végeztük el. Legnagyobb problémát az egyes közegek szennyezettsége
jelenti, mely további területhasználatokat is korlátoz, illetve az emberi egészségre is sok
esetben veszélyt jelent.

lakosság egészségi állapotát.

A felszín alatti vizek tekintetében a magasabb ásványi anyag tartalom okoz problémát, mely
miatt sok esetben vas- mangán-, illetve arzénmentesítésre van szükség.

veszélyezteti.
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4.3. A koncepció céljainak megvalósulásával közvetve vagy közvetlenül

romlását, nem állnak ellentétben a fenntarthatósági szempontokkal. Számos prioritás esetében
környezeti elemek védelmére fókuszálnak, illetve, mely célok a társadalmi szerkezet
A fenntarthatóság figyelembe vétele, a környezeti értékek megóvása, a klímaváltozás negatív
következményeinek csökkentése több prioritás esetében is megfogalmazódott, azonban

vidéki élettér megteremtésére vonatkozó célterületek (1.3.1., 1.3.2.) kapcsolódnak
részletesebben a környezet témaköréhez, a környezeti elemek használatához. A használat
változása az elemek állapotában is általában valamilyen irányú változást eredményez, mely

környezetkárosító tevékenységgel párosulhat.
A turizmusfejlesztést is magában foglaló prioritások (1.1.3.), különösen az országos
konfliktusforrást jelent. Ügyelni kell a védettséget megalapozó értékek megóvására, hogy a

Az egyik leglényegesebb potenciális környezetterhelés a közlekedésfejlesztést érinti. A térség
hálózat fejlesztése. A koncepció 1.3.1.3. prioritása fogalmazza meg a közúti, vízi és vasúti
közlekedés javítását. Továbbá a közlekedéshez kapcsolódik közvetetten a helyi és térségi
logisztikai központok építése is (1.1.1.5., 1.1.1.6.), mely várhatóan nagyobb forgalmat vonz.
számos esetben környezeti konfliktus forrása lehet. Fokozottan kell ügyelni arra, hogy a
tervezett fejlesztésekhez elkészüljenek a jogszabály szerinti környezeti hatásvizsgálatok,
Natura 2000 hatástanulmányok.
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kapcsolódik a környezeti elemekhez. A koncepciónak nem képezi témakörét önállóan a

tervezési folyamatokban.

térségében, azonban a fenntarthatóság figyelembevétele külön megemlítésre kerül. Ez nagyon
fontos, mivel a bányászati tevékenység majd az összes környezeti elem állapotára hatást
gyakorol. Megváltoztatja az eredeti terepfelszínt, a talajadottságokat, a felszíni- és felszín

és a tájkép esztétikai értéke nagymértékben csökken. Tehát a fenntarthatósági szempontok

szó, így ha a bányászati tevékenység nem érint új területeket, akkor a jelenlegi állapothoz

utóhasznosítási mód meghatározását is.
Közvetett módon környezeti következménnyel járó társadalmi, gazdasági folyamatokat

Különösen a 1.1., "A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói aktivitás
is. A túlzott, egyoldalú gazdasági növekedésre koncentrálás jelenthet potenciális
veszélyforrást. A közelmúlt tapasztalatai is bizonyítják, hogy gondos tervezés, engedélyezés
és monitoring rendszer szükséges a környezetkárosítás elkerüléséhez. Ezért a gazdasági
beruházásoknál, az iparfejlesztéseknél fokozottan ügyelni kell a környezetvédelmi
követelmények érvényesítésére.
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A Koncepció céljai olyan szemléletmóddal és olyan célzattal kerültek megfogalmazásra, hogy
környezetállapotában.
Jól azonosítható környezet igénybevétel illetve hatások
Környezeti elemek

tartalmának meghatározása során kell tekintettel lenni a környezeti elemek károsodását kizáró
vagy minimalizáló megoldások alkalmazására.
Környezeti elemek rendszerei, folyamatai, szerkezete (különös tekintettel a tájra,
településre, klímára, természeti rendszerre, biodiverzitásra)

nem abban a mélységben és részletezettségben kerültek megfogalmazásra (ez nem is feladata
egy megyei területfejlesztési koncepciónak), amely alapján az egyes környezeti elemekre

az egyes elemek környezeti elemekre gyakorolt hatásai.
Natura 2000 területek
A célokban foglaltak konkrét megvalósulását szolgáló terület- és településrendezési tervek

hatásokat okozna.
Emberek egészségi állapota, társadalmi, gazdasági helyzete (különös tekintettel az

az emberek jólétét szolgálják.

A területfejlesztési koncepció hatásai rendkívül szerteágazóak. A közvetett hatások
elemzési-értékelési módszertan arra a VÁTI által korábban javasolt megközelítésre épít, hogy
területfejlesztési koncepciók stratégiai szintjét (céljait, prioritásait) egy fenntarthatósági
értékrendhez viszonyítsuk, egy környezeti teljesítményértékelési sémában vizsgáljuk. A
térségi fenntarthatósági
értékrenddel
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fenntarthatósági értékrend kapcsolatát egy ún. térségi (megyei) fenntarthatósági mátrix
segítségével értékeljük. A VÁTI szakemberei által javasolt értékelési mátrix egyik tengelyén
a fejlesztési koncepció stratégiai céljait, másik tengelyén a térségi (megyei) fenntarthatóság

számot kaptak azok a kapcsolatok ahol, esetlegesen negatív következményekkel, hatásokkal is
veszélyeket is magába foglaló kapcsolatokat jeleztük. Ahol nem került semmi az értékelési

megtörténik.
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övezetek fejlesztését, valamint a bányászati tevékenység újraindítását célzó javaslat esetében
kell számolni.
Közvetett

hatások

környezettudatos,

környezetbarát

magatartás,

életmód

A Koncepció 2. és 3. számú átfogó célja pontosan a társadalmi megújulás illetve a vidékies
utóbbi cél a környezetbarát gazdálkodási technológiák, a biogazdálkodás és a fenntartható

Koncepció közvetett módon sem hat negatívan a környezettudatos értékrendre.

területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására vagy létrehozására
Effajta hatással lényegében nem kell számolni a Koncepció megvalósulása nyomán. Nem

megváltozásával nem kell számolni. A javasolt változtatások pont a hagyományok, az
területfelhasználás alakulására.
Közvetett hatások olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási
hagyományok gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak

módok meghonosítására.

megújuló energiapotenciáljának hasznosítására. Ehelyütt kell megemlíteni azt is, hogy a célok
között szerepel a megye területén található szénvagyon újbóli hasznosításának gondolata.
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4.5. A környezeti következmények alapján a koncepció értékelése
A Koncepció - fenti fejezetekben bemutatott - közvetlen illetve közvetett környezeti hatásai

következményekkel.
A 1.2. Társadalmi megújulás átfogó cél és az ahhoz tartozó 2 stratégiai cél gyakorlatilag sem
közvetlen sem közvetett módon nem járul hozzá a környezeti elemek és környezeti rendszerek

megteremtése átfogó célhoz tartozó stratégiai és további célok hatása a környezeti elemekre
kell számolni.
Összefoglalóan Tolna megye területfejlesztési koncepciójának célrendszere a fenntarthatósági

és az ezeket kibontó 4 stratégiai cél és a számos részcél - nem eredményez negatív

fejlesztése, stb. - esetében számolni kell negatív környezeti hatásokkal. Ezek mérséklése
meghatározása szükséges.
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5.

A

KONCEPCIÓ

KONCEPCIÓBAN
HATÉKONYSÁGÁNAK
INTÉZKEDÉSEK

MEGVALÓSULÁSA
JAVASOLT
ÉRTÉKELÉSE,

KÖVETKEZTÉBEN

INTÉZKEDÉSEK
TOVÁBBI SZÜKSÉGES

Tolna megye területfejlesztési koncepciója - jelenlegi változatában - nem tartalmaz a célok
csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó intézkedéseket. Ennek magyarázata

gyakorolt akár káros hatásával is számolni kell.

gazdaságfejlesztési, infrastruktúrafejlesztési szempontból kétségkívül a megye érdekeit
szempontú ellentételezésre és a hatások mérséklésének szükségességére vonatkozó
javaslatokat rögzíteni. Az intézkedések megfogalmazása legalább az alábbi koncepcionális
célok esetében javasolt:
–
logisztikai alközpont kialakítása funkcionális térségenként
– 1.1.1.6. - A helyi alapanyag termelési igényekhez igazított térségi logisztikai bázisok
–
–
ágazati igényeket kiszolgáló infrastruktúrafejlesztésre, a városok és vonzáskörzetük
–
Nagymányok és Váralja térségében a környezeti fenntarthatóság figyelembevételével

5.2. Javaslat szükséges környezeti szempontú intézkedésekre

A területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetértékelés környezeti fejezetei nem

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve által a környezeti értékelés
egyeztetési eljárása során adott véleményébe foglalt - környezeti állapotra vonatkozó - adatok,
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Ugyancsak javasoljuk a Pécsi Bányakapitányság észrevételében a bányanyitásokkal
kapcsolatban közölt új információk beépítését a koncepciót megalapozó helyzetértékelésbe.

A területfejlesztési koncepció 3 átfogó célja, 7 stratégiai célja és számos, ezeket kibontó célja
általános fejlesztési irányokat, elveket, illetve konkrét beavatkozásokat, feladatokat jelöl meg,

korlátozottan fognak rendelkezésre állni a fejlesztési források és környezeti szempontból
azoknak kell nagyobb prioritást kapniuk, amelyeknek környezeti hozadéka nagyobb. Az
javaslatok megalapozását is.
Agrár-környezetgazdálkodás
Az agrár-környezetgazdálkodás témaköre nem jelenik közvetlenül a vidékfejlesztési

szerepe miatt érdemes lenne nagyobb teret szentelni a koncepcióban.
Természetvédelmi fejlesztések
Tolna megye természeti értékekben gazdag, de a természetvédelmi fejlesztések nem jelennek
meg önálló elemként (pl. a Natura 2000 területek csupán 1 mondat erejéig szerepelnek,
kapcsán várhatóan konfliktusokra is fel kell készülni) a fejlesztési koncepcióban. Hiányosság,
hogy a természetvédelemre alapozott „lágy” turizmus, az ezekhez kapcsolódó fejlesztések,

fejlesztésekkel kapcsolatos problémák (pl. közlekedésfejlesztés, turizmusfejlesztés, bányászat,
koncepcióban.
Natúrparkok
fejezetet szentelni. A natúrparkok olyan természetvédelmi „keretbe” illesztett területfejlesztési
megújítására épülnek, ezért mindenképpen összhangban vannak a területfejlesztési koncepció
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módon a Koncepció céljai között egyáltalán nem jelennek meg. Javasolt a - nem védett - táj
továbbiakkal specifikusan az egyes tájkarakter típusokra vonatkozóan. Ugyancsak nem
felhagyott ipari vagy katonai terület) felszámolásának kérdésével.
A bányászat újraindításának problémája
A területfejlesztési koncepció gazdaságfejlesztést magába foglaló átfogó céljának részeként
és Váralja térségében. A cél megfogalmazása említi ugyan a környezeti fenntarthatóság
figyelembevételének fontosságát, de konkrétumot nem határoz meg. Szükséges a bányászat
környezet-, természet- és tájvédelmi szempontból, hogy a környezeti érdekek sérülnek-e és ha
mértékével milyen relációban áll. A megyeében található ásványkincsek kitermelését
fenntarthatóságát alapozza meg, gazdaságossági és környezeti kritériumok meghatározásával.
Gazdaságfejlesztési célok környezeti vonatkozásai
létrehozásával iparáganként, termékpályánként és az 1.1.2. Piacképes, hagyományosan

tervezettek a természetkárosító hatások megakadályozására illetve mérséklésére, és hogyan

ösztönzésére. A munkahelyteremtés során javasolt a környezetvédelmi iparban, a megújuló

Feldolgozóipar, élelmiszergazdaság
A koncepció nagy hangsúlyt helyez a vidéki térségek megújításának részeként az ökologikus
gondolkodás és szemléletmód, illetve termesztési technológiák meghonosításának, és
támogatására. Ezen célok esetében javasolt az élelmiszeripari feldolgozó-kapacitások
környezeti teljesítményének mérése és folyamatos nyomon követése
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Vízi, vízparti fejlesztések, víztakarékosság
A Koncepció céljai között szerepel a „Sió turisztikai hasznosítása”, a „Duna-menti rekreációs
térség kialakítása” és a „Termál- és gyógyturizmus megyei központjainak további fejlesztése,
új központok létesítése” mint fejlesztési cél. E fejlesztések megvalósítása során a vizek

ipari, gazdasági fejlesztések kritériumául kell szabni, mind a lakossági szemléletformálásba
hangsúlyosan be kell építeni a vízzel való takarékoskodás alapelvét.
Területfejlesztés-területrendezés összehangolása
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, a fejlesztési és a területrendezési vonatkozású stratégiai
területi tervezés szorosabb összekapcsolását annak érdekében, hogy az egyes
területrendszerek (területegységek) céljait a területfejlesztési és a területhasználatszabályozási eszközök egymással szinergiát eredményezve szolgálják. Jelen területfejlesztési
koncepció ilyen szempontból akkor éri el maradéktalanul célját, ha céljai be tudnak épülni a
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6. JAVASLAT A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
KÖRNYEZETI SZEMPONTOKRA, INTÉZKEDÉSEKRE
A megyei területfejlesztési koncepció érvényesülése amellett, hogy céljai közvetlenül is
megállják a helyüket és a megye fejlesztésének sarokpontjait képezik, a megyei
területfejlesztési programokon keresztül, valamint a megyei területrendezési terv módosításán
és a településrendezési tervek révén érvényesül.
A területfejlesztési koncepció 3 átfogó és 7 stratégiai céljának és ezek részletes

fejlesztési koncepciók /turizmus, környezetvédelem, közlekedésfejlesztés, stb./, megyei
területrendezési terv, településrendezési eszközök és stratégiák, tervek, LEADER programok,
a kistérségekhez, mikrotérségekhez, járásokhoz kapcsolódó jelenleg még nem látható
területeket jelöl meg, amelynek részletesebb kifejtése a programozás szintjén jelenik meg.
A megyei területfejlesztési koncepció által befolyásolt területi és ágazati tervekben,
–
–

megye gazdaságfejlesztési célterületein.
A zöldgazdaság, a környezetipar és a megújuló energiahasznosítás kiemelt támogatása
szabályozási és pályázati eszközökkel.

–
a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra.
–
–

hasznosítás biztosítása.
A természetvédelmi oltalom alatt nem álló nem védett táj védelmét biztosító szabályozási

–
–
–
prioritása.
–
illetve Dunaföldvár és a tervezett paksi fejlesztések során.
–
zárása.
–
vízigények esetén.
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–

–

feltételek kidolgozása szükséges.
Környezetbarát közlekedési módok támogatása, a közlekedés racionalizálása a megye

–

A katasztrófák csökkentésére vonatkozó irányelveket a megye területén megvalósuló
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ÉRTÉKELÉSE
A megyei területfejlesztési koncepció nem tartalmaz az annak megvalósítása következtében

Egy területfejlesztési koncepció céljainak megvalósulása csak jóval kevésbé direkt módon
képes hatni a környezeti elemekre, így a koncepció céljai és a várható környezeti hatások
esetében. A koncepció környezeti hatásai is sokkal inkább kifejezésre jutnak és
érvényesülhetnek majd a megyei területfejlesztési program elemein keresztül.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
Az összefoglalás a Környezeti Vizsgálat legfontosabb megállapításait tartalmazza.
A megyei területfejlesztési koncepció környezeti teljesítményének értékeléséhez - megfelelve
a 2/2005. (I.11.) Korm. rend. 4. sz. mellékletében rögzítetteknek is - olyan elemzési-értékelési
módszertant alkalmaztunk, amely feltárta, hogy a megyei területfejlesztési koncepciónak
milyen közvetlen vagy közvetett kihatása lehet a környezetre, milyen környezeti hatások
hatások. A Koncepció céljait és prioritásait egy fenntarthatósági értékrendhez is
viszonyítottuk. A VÁTI által javasolt fenntarthatósági értékrend négy alappillére:
– A.) törekvés a térségi autonómiára
–
– C.) a térség megújuló képességének biztosítása
– D.) fenntartható térhasználat
Tolna megyei területfejlesztési koncepciója 3 átfogó célt rögzít, amelyeket 7 stratégiai cél
alapoz meg. A koncepció tartalma részleteiben ennek a célrendszernek a kifejtését
környezeti elemekkel, környezeti hatásokkal, fenntarthatósági kérdésekkel. Az 1.1.3.

hasznosítása és tematikus összekapcsolása” stratégiai cél kapcsolódik közvetlenül és
részletesebben a környezeti fenntarthatóság témaköréhez. Közvetett módon a Társadalmi
mindegyike tartalmaz környezeti vonatkozású elemeket.

tervhez, az Energiastratégiához, a vidékfejlesztési feladatokat magában foglaló Darányi Ignác

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához. A Nemzeti Vidékstratégia kapcsán tovább lehetne
programjaival (MTÉT, Natura 2000), „Kert Magyarország” kertészeti programmal,

is megjelenhetne a területfejlesztési koncepcióban.
A koncepcióban meghatározott fejlesztési elképzelések elmaradása esetében tovább
növekedésének elmaradása a környezet szempontjából ambivalens eredménnyel járhat. Az új
fokozódik a környezet terhelése, ezért elmaradásuk még pozitíven is hathat a környezeti

2013. november

58

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Környezeti Értékelés

állapotra. A beruházások elmaradása a másik oldalról azt is jelenti, hogy a mostani negatív
trendek, tendenciák tovább folytatódnak (pl. népességfogyás, migráció, települési környezet
leromlása stb.)

fenntarthatóság alapja. Feltétlenül pozitív, hogy a területfejlesztési koncepció az 1.1.3
stratégiai cél keretében külön prioritásként fogalmazza meg a „Környezeti elemek
fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések”-et. A fejezet meghatározza azokat a
érdekében, valamint a fenntarthatósági szempontok érvényesítése érdekében feltétlenül
távon is a térség versenyképességének csökkenéséhez vezet. Ezek területi vonatkozásait - a
fontosabb javasolt beavatkozási helyszíneket - is lehatárolja. Tolna megyében az

amelynek hosszútávú használatát veszélyeztetné a fenntarthatóság elvének elvetése.

elve, a környezeti értékek megóvása, a környezetbiztonság, a klímaváltozás negatív
következményeinek csökkentése egyes prioritások esetében megfogalmazódott, de nem
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1. A területi (társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat kidolgozásának
ismertetése
1.1. A területi (társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat kidolgozásának folyamata
A Tolna Megyei Önkormányzat megkezdte Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója kidolgozását.
Az ezt megalapozó Helyzetelemzés, Helyzetértékelés 2012. júliusa és novembere között készült el, a

hatásvizsgálata, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben
hatásvizsgálat környezeti részét a 2/2005. (I. 11.) Korm. rend. szerinti környezeti értékelés kiváltja,
így a jelen hatásvizsgálat csak társadalmi, gazdasági szempontú. Mind a hatásvizsgálat, mind a
koncepcióba.

1.2. A területi (társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálathoz felhasznált információk
leírása
A hatásvizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott dokumentáció,
háttértanulmányok, vizsgálatok, munkaközi anyagok, és a nyilvános tanulmányok, jelentések,
fejlesztési stratégiák alapján készült. A hatásvizsgálatban felhasználtuk továbbá a részletes
helyzetfeltáró vizsgálatok dokumentációját.
Felhasznált további tanulmányok, programok, stratégiák:
- Tolna Megye Környezetvédelmi Programja, 2000
- Dél-dunántúli Operatív Program, 2007
- Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS), 2007
- Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III, 2009-2014), 2008
- Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK, társadalmasítási változat), 2012
- Nemzeti Vidékstratégia (NVT), 2012

vizsgálata történik, történt meg.

koncepciók, programok céljaival

célja, hogy már készítése során aktivitásra, összefogásra, együtt gondolkodásra bíztassa a megyei
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fejlesztéseket, beruházásokat.

A koncepció azzal a céllal készül, hogy kijelölje Tolna megye lehetséges kitörési pontjait,
különös hangsúlyt kíván fektetni. A megyei (területi) programozáshoz rendelt források
felhasználásának alapját képezi majd-e dokumentum, hiszen a tervezett megyei fejlesztéseknek a
Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedniük kell.

Átfogó célok
1.1. A megye gazdasági
potenciáljának növelése, a
vállalkozói aktivitás

1.2. Társadalmi
megújulás

1.3. A vidékies térségek
gazdasági szerepvállalásának
élettér megteremtése

Stratégiai célok
1.1.1. Új K+F+I és
logisztikai központok
kialakítása vállalkozói
létrehozásával iparáganként,
termékpályánként

1.2.1. Oktatásfejlesztés,

piaci esélyeinek
javítása

értékesítés és agrármarketing

1.1.2. Piacképes,
ipari ágazatok fejlesztése,
valamint a kiemelten magas

demográfiai folyamatok
(negatív) hatásainak
mérséklése

tevékenységek (gépgyártás,
fémfeldolgozás
élelmiszeripar, textil- és
1.1.3. A megye természeti
természeti értékeinek és
épített környezetének
megismertetése,
potenciáljának javítása,
fenntartható hasznosítása és
tematikus összekapcsolása
2013. november
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Teljes célrendszer

létrehozásával iparáganként, termékpályánként
projektszervezetek) támogatása a Tolna megyei vállalkozások piaci szerepvállalásának

1.1.1.4. - Energetikai K+F bázis kialakítása Paks és Tamási központokkal
logisztikai alközpont kialakítása funkcionális térségenként
1.1.1.6. - A helyi alapanyag termelési igényekhez igazított térségi logisztikai bázisok
csomópontokban

belüli piaci részesedés növelésével
élelmiszer- és feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra

az ágazati igényeket kiszolgáló infrastruktúrafejlesztésre, a városok és vonzáskörzetük
1.1.2.6. - Egészségipari fejlesztések
által
szerszámgép gyártás területén és elektronikai iparban
Nagymányok és Váralja térségében a környezeti fenntarthatóság figyelembevételével

hasznosítása és tematikus összekapcsolása
1.1.3.1. - Védett építészeti értékek gazdasági, turisztikai és közösségi célú

1.1.3.3. - Sió turisztikai hasznosítása
1.1.3.4. - Duna-menti rekreációs térség kialakítása
1.1.3.5. - Termál- és gyógyturizmus megyei központjainak további fejlesztése, új
központok létesítése
1.1.3.6. - A Szekszárdi és Tolnai Borvidék és a pincefalvak borturisztikai és
gasztronómiai kínálatának növelése
1.1.3.7. - Kerékpáros turizmus feltételeinek fejlesztése
1.1.3.8. - Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések
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1.2. - Társadalmi megújulás
1.2.1.1. - A gazdasági igényekhez igazított, gyakorlatorientált szakképzési rendszer

1.2.1.3. - Az oktatás modernizálása (digitalizálás, e-oktatás)
1.2.1.4. - Szociális ellátórendszer fejlesztése

kiterjesztése

1.2.2.3. - Önkormányzati bérlakás program városokban (pl. Szekszárd), valamint
bérház és háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban
1.2.2.4. - Fiatal vállalkozók támogatása, vállalkozásösztönzés
és falvakban egyaránt

megteremtése

1.3.1.2. - Funkcionális térségenként a helyi feldolgozó- és élelmiszeripari kapacitások

1.3.1.7. - A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése

1.3.2.1. - A helyi és helyközi tömegközlekedés keresletorientált racionalizálása

1.3.2.4. - Mobil és helyi szolgáltatások megteremtése kistelepüléseken
biztosítása
elsajátítása
adókedvezmények biztosítása (szabad vállalkozási övezet)

megye területrendezési terve)

tartalmazza:
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1.§.(1) A rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei területfelhasználásának feltételeit,

A megyei területrendezési terv sem az elfogadott, sem az alátámasztó munkarészeiben nem rögzít a

A területrendezési terv szerkezeti terve a hatályos településszerkezeti tervek alapján települési térség
részeként tartalmazza az egyes települések hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, a gazdasági, lakó célú,
rekreációs, stb. célra hosszú távon igénybe venni kívánt potenciális fejlesztési területeket. A
területfejlesztési koncepció egyik átfogó célja a megye gazdasági potenciáljának növelése, amelyhez a

kívánatos biztosítani. A megyei koncepció „Társadalmi megújulás” átfogó célja a területrendezési terv
tartalmával nem ellentétes, a társadalmi célok a rendezési terv keretei között megvalósíthatók.

2.3. A koncepció részcéljainak társadalmi és gazdasági szempontú konzisztencia
vizsgálata, az esetleges ellentmondások feltárása
A társadalmi és a gazdasági részcélok egymással összhangban kerültek megfogalmazásra. A megye
gazdasági potenciáljának növelése és a vidékies térségek megújítása átfogó célokhoz rendelt részcélok

elemeinek ismertetése
A népességszám alakulásában kistérségenként mutatkoznak különbségek a természetes szaporodás,
illetve fogyás, valamint a belföldi vándorlási különbözet függvényében, de összességében a megye
mindegyik kistérségében csökkent a népesség. Az elmúlt közel egy évtized során, a 2001.év végi

mentén a népességvesztés megállítására és a folyamat megfordítására nagy hangsúlyt helyez, számos

Összehasonlítva az ország és a megye gazdasági teljesítményének megoszlását az egyes gazdasági
gazdaságában, mint az országban. Az iparon belül a feldolgozóipar 9 százalékkal kisebb arányt
képviselt, másrészt az egyéb ipari tevékenység, melybe a villamosenergia-termelés is tartozik 18%-kal
magasabb arányban van jelen a megye gazdasági teljesítményében, mint az ország egészében. A
szolgáltatások súlya a megyében (48,5%) jóval alacsonyabb, mint az ország egészében (67%). A
szakmai, tudományos, adminisztratív tevékenységek csak a 70%-át érik el Tolna esetében az országos

elmozdítása a feldolgozó ipari ágazatok részarányának növelésével.
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2.5. A tervben javasolt térségi területfelhasználási kategóriák kijelölésével és övezetek

Tolna megye területfejlesztési koncepciója nem tartalmaz, nem is tartalmazhat sem térségi
területfelhasználási kategóriákat, sem övezeteket.

valamint a fejlesztési javaslatokat.
A fejezet elemzi a térszerkezet gazdasági fejlettséget és társadalmi viszonyokat befolyásoló hatását.
Annak érdekében, hogy az autópályától távolabbi, gazdaságilag elmaradott kistérség, mint például a

kormányzati szándék is, mely létrehozta a „szabad vállalkozási zónákat” az ország legfejletlenebb

térségek, települések felzárkóztatására.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció egyik legfontosabb célja, hogy a megye fejletlenebb

2.6. A koncepció által feltárt társadalmi és gazdasági állapot várható alakulása abban az
esetben, ha a javaslatok nem valósulnának meg
A 3. fejezet részletesen tartalmazza.

2.7. A koncepció céljainak megvalósulása esetén a társadalmi és gazdasági szempontból

A 3. fejezet részletesen tartalmazza.
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4. Javaslat társadalmi, gazdasági szempontú intézkedésre
hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó javaslatok és egyéb
intézkedések
A koncepció azzal a céllal készül, hogy kijelölje Tolna megye lehetséges kitörési pontjait,
különös hangsúlyt kíván fektetni. A megyei (területi) programozáshoz rendelt források
felhasználásának alapját képezi majd-e dokumentum, hiszen a tervezett megyei fejlesztéseknek a
Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedniük kell.

A Koncepció nem tartalmaz olyan célt, amely a társadalomra és a gazdaságra káros hatással lenne,

amelyeket a koncepció által befolyásolt más terveknél figyelembe kell venni
A Koncepció átfogó célja és a kiemelt célok is a megye társadalmi, gazdasági környezetének
kell a megyei területrendezési terv készítése (módosítása) során és a megye településeinek
településfejlesztési koncepciói, integrált településfejlesztési stratégiái és településrendezési tervei
területfejlesztési koncepció által meghatározott keretek.
Javaslatok Tolna megye területfejlesztési koncepciója továbbfejlesztésére
A megyei területfejlesztési koncepció helyzetértékelése kevés olyan tényadatot rögzít, amely
alkalmas az egyes ágazatok helyzetének, kapacitásainak és potenciáljainak valós megítélésére
ezért javasoljuk a helyzetértékelés kiegészítése keretében pótolni ezeket az adatokat. A kiinduló
határozhatók meg reálisan.

koncepcióból jelenleg hiányzó - monitorozási javaslatok megfogalmazását.
A területfejlesztési koncepció 3 átfogó célja, 7 stratégiai célja és számos, ezeket kibontó célja
általános fejlesztési irányokat, elveket, illetve konkrét beavatkozásokat, feladatokat jelöl meg,
indikátorok és azokhoz tartozó célértékek kerüljenek meghatározásra, amelyekhez képest a

E célértékek között javasoljuk elkülöníteni a nemzeti fejlesztési dokumentumokban meghatározott
– például a foglalkoztatottság hosszú távú alakulására vonatkozó – célértékeket a megyei
(pld a vállalkozási aktivitás

figyelembe venni a helyzetértékelésben rögzített
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rendelkezésre álló, vagy reálisan prognosztizálható eszközöket, forrásokat.
Javasoljuk, hogy a koncepcionális célok konkrétabban és markánsabban kerüljenek
megfogalmazásra nemcsak a cél és a részcélok megvalósulása hatásainak azonosíthatósága, a
(és az ágazati részprogramok)
tartalmának megfogalmazását.
Javasoljuk a célok között súlyozást és/vagy sorrendet felállítani, annak meghatározását, hogy
melyik fejlesztési elképzelésnek van nagyobb prioritása.
korlátozottan fognak rendelkezésre állni a fejlesztési források és úgy gazdasági, mint környezeti
szempontból azoknak kell nagyobb prioritást kapniuk, amelyeknek a társadalmi-, gazdasági-,
környezeti hozadéka nagyobb.)
Javasoljuk, az egyes fejlesztési célokhoz tartozó célterületek differenciáltabban (és pontosabban)
kerüljenek meghatározásra. E célterületek kijelölésénél kerüljenek fokozott figyelembevételre a
megyei területrendezési terv térségi övezetei.

konkretizálását és az iparágankénti sajátos célok meghatározását.
A

munkahelyteremtés

során

javasolt

a

környezetvédelmi

iparban,

a

megújuló

kiterjedésének változtatása vonatkozásában is.

irányainak és sajátosságainak részletesebb és térségspecifikusabb kimunkálását.
Konkretizálni javasoljuk azokat a funkcionális térségeket és azokat a termékcsoportokat,

Javasoljuk a térképi mellékleti megjelenítésnél pontosabban és hely és funkcióspecifikusabban
tartalmát.

(a rendelkezésre álló

(és térségi) területfejlesztési operatív programok koncepció szerint támogatandó
elemeinek meghatározását.
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használat alapelveit, amelyek biztosítják a Sió és a megye további folyóvizeinek fenntartható
hasznosítását.

kidolgozása szükséges. Mind az ipari, gazdasági fejlesztések kritériumául kell szabni, mind a
lakossági szemléletformálásba hangsúlyosan be kell építeni a vízzel való takarékoskodás
alapelvét.

az önkormányzatok kompetenciája és mozgástere az oktatás, illetve az oktatási intézmények

szélesebb aspektusban értelmezni és kiegészíteni annak érdekében, hogy a programozási
szakaszban mindazok a szükséges változtatások, beavatkozások és fejlesztések, amelyek a
klímaadaptációt szolgálják, támogathatók legyenek
offenzív beavatkozásokon keresztül a szemléletformálásig).

foglalkozik az agrár-környezetgazdálkodás témakörével a vidékfejlesztési prioritások között. Ezért

A természetvédelmi fejlesztések nem jelennek meg önálló elemként a koncepcióban. Hiányosság,
hogy a természetvédelemre alapozott „lágy” turizmus, az ezekhez kapcsolódó fejlesztések is csak

problémák
kezelésükre adott megnyugtató válaszok megjelenítését a koncepcióban.

és a

célrendszerébe, illetve a célok kiegészítését további, specifikusan az egyes tájkarakter típusokra
vonatkozó elemekkel.

felszámolása.

hosszú távú fenntarthatóság biztosíthatósága érdekében.
Javasoljuk az országos fejlesztési dokumentumok tartalmával összhangban térszerkezet
(a megyei
sajátosságok figyelembevételével).

területrendezési vonatkozású stratégiai területi tervezés szorosabb összekapcsolásának
szükségességét annak érdekében, hogy az egyes területrendszerek (területegységek) céljait a
területfejlesztési és a területhasználat-szabályozási eszközök egymással szinergiát eredményezve
szolgálják. (A megyei területfejlesztési koncepció ilyen szempontból akkor éri el maradéktalanul
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5. Összefoglalás

Tolna megye területfejlesztési koncepciója három átfogó célt rögzít, amelyeket hét stratégiai
cél alapoz meg. A koncepció tartalma részleteiben ennek a célrendszernek a kifejtését
gazdaságfejlesztés és a demográfiai, társadalmi vonatkozásokkal. Összességében a Koncepció
e két témakörre fókuszál. Az 1.1. „A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói

növekedési pályára állítását, az 1.2. „Társadalmi megújulás” átfogó cél a megyében feltárt

átfogó, stratégiai és kiemelt célok hatásainak vizsgálata szerint a célok megvalósulása nem jár
nézve. Amivel számolni kell, az a koncepcióban meghatározott fejlesztési elképzelések és

részben valósul meg.
A területfejlesztési koncepció összességében a helyzetfeltáró munka eredményeire építve jól
sorakoztat fel, jól felépített célrendszer keretében. A célok lényegiek, a kiemelt célok rövid

hatályos

tartalmi

követelmények

betartása

tartalmazza.

2013. november

49

mellett

készült.

A

Koncepció

kisebb

8. számú melléklet

9. számú melléklet

10. számú melléklet

TOLNA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJÁNAK ILLESZKEDÉSVIZSGÁLATA
AZ OFTK-BAN, VALAMINT AZ OTRT-BEN
MEGHATÁROZOTT CÉLOKKAL ÉS
ESZKÖZÖKKEL

ÁROP-1.2.11/A-2013

Készítette:
DDRFÜ Nonprofit Kft.
2014

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának OFTK és OTrT illeszkedésvizsgálata

TARTALOMJEGYZÉK

1.

Az elemzés háttere, keretei ............................................................................................3

2. A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerének illeszkedése a
„NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció”
célkitűzéseihez ......................................................................................................................6
2.1. Az OFTK főbb üzeneteinek és célstruktúrájának összefoglaló bemutatása ...................6
2.2. Az elfogadott OFTK alapján módosított szövegezésű javaslat a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció 3.2.1 fejezetére.................................................................... 13
3. A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerének illeszkedése az
Országos Területrendezési Terv előírásaihoz.................................................................... 16
3.1. Az OTrT Tolna megyét érintő főbb sajátosságainak, övezeti szabályainak, meghatározó
térszerkezeti elemeinek összefoglaló leírása ..................................................................... 16
3.2. Az elfogadott OTrT alapján módosított szövegezésű javaslat a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció 3.2.2 fejezetére.................................................................... 24
4. Az illeszkedésvizsgálat eredménye alapján a Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepció további fejezeteit érintő megfontolások, javaslatok ........................................ 27
4.1. A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció 2. fejezetéhez kapcsolódó észrevételek,
javaslatok......................................................................................................................... 27
4.2. A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció 5.1. fejezetéhez az OFTK prioritás
rendszerének ismeretében megfogalmazható észrevételek ................................................ 27
Mellékletek.......................................................................................................................... 33

2

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának OFTK és OTrT illeszkedésvizsgálata

1. Az elemzés háttere, keretei
A helyi önkormányzatokról 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 törvény alapján a területfejlesztés vált a megyék (megyei önkormányzatok) egyik
legfontosabb feladatává. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény alapján pedig a megye vált a
területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény kimondja, hogy a
megyék törvény szerint készítenek megyei területfejlesztési koncepciót és programot, ami
összhangban áll az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval valamint a
1115/2013. (III. 8.) Korm. határozata alapján közreműködnek a 2014-2020-as területi alapú
fejlesztések koordinációjában.
A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési dokumentuma
a megyei területfejlesztési koncepció.
A Megyei Önkormányzatnak az országos szintű területi tervezés folyamatába illesztett főbb
tervezési feladatai a következők:
 A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei
tervezési dokumentumokat megalapozó - regionális kitekintésű – megyei fejlesztési
szükségletek beazonosítása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása a
megyékben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, gazdasági és civil
szereplőkkel való együttműködés alapján.
 A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési
dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése.
 Megyei szintű, középtávú stratégiák, programok elkészítése, összhangban a hosszú
távú koncepcióban leírtakkal.
 A megyei önkormányzatok részéről a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra
vonatkozó operatív programok kialakításához részdokumentumok elkészítése,
valamint az abban foglalt projektcsomagok előkészítése és fejlesztése (amelyek segítik
az integrált fejlesztési elképzelések megalapozását is, pl. TOP-hoz kapcsolódó megyei
területfejlesztési részdokumentumok I-II. fázisa, a város és térsége projektcsomagjainak
tervezése (I-II. fázisa), a szabad vállalkozási zónák fejlesztési magterületeinek
meghatározása, ágazati OP-khoz kapcsolódó projektjavaslatok).
 A tervezési folyamat során a megyei önkormányzatra delegált koordinációs
feladatok ellátása.
 A megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozása során a partnerség
biztosítása a Tftv. 13.§ (2) k) pontjában foglaltaknak megfelelően.
 Az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő,
uniós forrásból támogatandó projektek generálása, összegyűjtése a kiemelt projektben
elkészülő módszertan és végrehajtott szakmai iránymutatás alapján.
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Az előkészítő fázis keretében a területfejlesztési koncepció és program kidolgozásának
megalapozásaként 2012. november 30-ával elkészültek a megyei közgyűlési határozattal
jóváhagyott helyzetfeltáró dokumentumok.
A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
közép- és hosszú távon fogalmazza meg a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározva
azok területi dimenzióit. Középtávon a dokumentum arra törekszik, hogy a 2014-2020-as
időszak fejlesztési dokumentumait (a Partnerségi Megállapodást és az operatív programokat)
megalapozza. Hosszú távon (2030-ig) az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és
területi fejlesztési szükségletei alapján teljes tervezéssel Magyarország minden ágazatára,
térségére és köz-, piaci-, valamint civilszférájára jövőképet és célokat definiál a
fejlesztéspolitika és a területfejlesztés vonatkozásában. Az OFTK a 1254/2012. (VII. 19.)
számú kormányhatározat alapján készült. A dokumentum Országgyűlés általi elfogadásakor
egyúttal hatályát vesztette az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII.
25.) OGY határozat, az Országos Területfejlesztési Koncepcióval egyetemben.
A 2012-es év első félévében a tervezési munka alapján elkészült az OFTK stratégiai
vitaanyaga. A dokumentum társadalmi egyeztetése 2012. december 17-én indult és 2013.
február 20-án ért véget. Az észrevételek áttekintése és a dokumentumba történő beemelése,
majd az azt követő ex-ante értékelés és stratégiai környezeti vizsgálata 2013 őszére megtörtént.
Az OFTK végleges változatát az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY számú határozattal 2014.
január 3-án jóváhagyta.
Az előző OTK és OFK hatásainak értékelése
A 2005–2009 közötti időszak területi folyamatainak elemzéséből megállapítható, hogy a
területfejlesztési politika céljai nem elégséges mértékben érvényesültek, valamint a 2005-ös
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) öt 2020-ig szóló átfogó, és hét 2013-ig szóló
országos területi céljai időarányosan nem teljesültek. Továbbá:
 az OTK nem minden elve és célja épült be az ÚMFT (2007–2013. évi uniós tervezési
időszak) ágazati és regionális operatív programjaiba, azokat csak közvetetten, mintegy
iránymutatásként vették figyelembe,
 a térségi szintű fejlesztési koncepciók és programok elkészítésének a gyakorlatban
kevésbé volt jelentősége,
 a térségek versenyképessége nem javult, a felzárkóztatás megtorpant, a területi kohézió
mértéke nem volt kielégítő, a társadalmi különbségek nőttek, de a környezet állapota
fokozatosan javult, a környezetterhelés pedig csökkent,
 az OTK csak kis hatással volt az ágazati tervezésre és a szakpolitikákra, mert az
ágazatok és a területi tartalmak összességében csak részlegesen és hiányosan jutottak el
az ágazati tervezés, stratégiák szintjére,
 az OTK-ban meghatározott sajátos térségtípusok és ezek céljai többnyire nem voltak
tetten érhetők az ágazati szakpolitikákban, illetve gyakorlatilag nem épültek be a hazai
fejlesztéspolitikába,
 a szubszidiaritás elvének érvényesülését gátolta, hogy nem sikerült teljes egészében
megoldani az egyes területi szintek közötti feladatok és hatáskörök lehatárolását,
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 a területfejlesztési politika csak részben tudta érvényesíteni a hatékonyság és a
koncentráció elvét,
 a gyakorlatban kevésbé érvényesült a térségi, táji szemlélet elve, az egyes projektek
gyakran nem a helyi igényekhez és adottságokhoz igazodtak,
 a területfejlesztési intézményrendszert átfedések, párhuzamosságok és alacsony
hatékonyság jellemezte,
 a területi tervezési rendszer nem újult meg, a visszacsatolás és az átláthatóság nem
érvényesült,
 kevés területi alapú koncentráció és az egyes térségekre szabott speciális beavatkozás
valósult csak meg,
 hiányzott a területfejlesztési politika céljainak érvényesítéséhez szükséges kormányzati
szándék,
 az OTK és az OFK viszonya tisztázatlan maradt.
Mindezekre figyelemmel, a korábbi időszakok tapasztalatait felhasználva, a nemzeti stratégiára
épülő új dokumentum, az OFTK, valós irányvonalat jelöl ki az eredményes fejlesztéspolitika
megvalósulása érdekében.
A 2003-ban törvénnyel elfogadott, majd 2008-ban módosított Országos Területrendezési
Terv (OTrT) soron következő felülvizsgálata 2013-ban vált esedékessé. A 2003. évi XXVI.
törvény 29.§-a úgy rendelkezik, hogy a terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell végezni.
Az OTrT felülvizsgálatának és módosításának előkészítési munkálatai már 2011-ben
megkezdődtek majd 2012-ben a javaslattevő fázis kidolgozása történt a 218/2009.
kormányrendeletben foglaltak szerint. 2011. második, valamint 2012. első félévében
megtörtént az ágazati és megyei önkormányzati vélemények feldolgozása. Ezt követően 2012.
második felében került sor a javaslattevő fázisra valamint a külön jogszabályokban
meghatározott környezeti vizsgálatokra, és a Natura 2000 hatásbecslés elkészítésére. Az OTrT
egyeztetése 2012. december 30. és 2013. február 28. között zajlott. A törvény módosításainak
hatálybaléptetése 2014. január 1-én megtörtént.
Jelen dokumentum az Országgyűlés által elfogadott OFTK (2014. január 3.) valamint a
hatályos OTrT (2014. január 1.) illeszkedésvizsgálatát hivatott szolgálni a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció vonatkozásában 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. Az illeszkedés vizsgálatra különösen azért van
szükség, mivel az országos tervezéssel párhuzamosan folytak a megyei dokumentumok
elkészítésének munkálatai is, melyeknek tartalmukban illeszkedni szükséges egymáshoz. A
Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elkészítése során ugyanis még csak az OFTK
tervezete és az OTrT törvényjavaslata volt elérhető, így a TMTK az azokban foglalt
iránymutatások alapján készült el. A fentieknek megfelelően a vizsgálat elsősorban a megyei
területfejlesztés koncepció 3.2.1 és a 3.2.2 fejezeteinek aktualizálását szolgálja, de
összefoglaló áttekintést is nyújt az OFTK és OTrT főbb elemeiről is.
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2. A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerének illeszkedése
a „NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció” célkitűzéseihez

2.1. Az OFTK főbb üzeneteinek és célstruktúrájának összefoglaló bemutatása
A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az
ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva
egy hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg.
Ezek alapján kijelöli a 2014–2020-as fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait.
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elkészítéséről a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezik. A Koncepció az egyes ágazatokat,
szakpolitikákat irányító minisztériumok, illetve államtitkárságok, valamint a megyei
önkormányzatok és Budapest által jelzett megyei, illetve fővárosi fejlesztési igényeket és
elképzeléseket figyelembe véve, azokat összehangolva adja meg a fejlesztési célokat.
A Koncepció illeszkedik a kiemelt nemzeti stratégiai tervdokumentumokhoz, fejlesztéspolitikai
és területfejlesztési szempontból közös irányt határoz meg a szakpolitikák számára, és
kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai tervdokumentumokhoz megalapozva a kiemelt nemzeti
célkitűzések megvalósítását szolgáló – fejlesztéspolitikai célú – szakpolitikai programok
tervezését és végrehajtását. A Koncepció a fejlesztéspolitikai eszközökön keresztül kapcsolódik
a nemzeti költségvetésből finanszírozott fejlesztési célú programok megvalósításához.
A Koncepció egyik fő funkciója az EU 2020 Stratégiához és a 2014–2020 közötti uniós
támogatáspolitika keretcéljait és keretszabályait az EU szintjén rögzítő Közös Stratégiai
Kerethez illeszkedve, azokhoz hozzájárulva a hazai fejlesztés- és területfejlesztési politikai
keretek, célok és prioritások kijelölése, a hazai fejlesztés- és területfejlesztési politika
orientálása. A Koncepció fejlesztéspolitikai céljai és elvei képezik az Európai Bizottság és
Magyarország között a 2014-2020 közötti uniós források felhasználására kötendő Partnerségi
Megállapodás koncepcionális hátterét, megalapozza a 2014–2020 közötti uniós források
felhasználásra irányuló hazai operatív programok tartalmát, továbbá orientálja a hazai
fejlesztési célú források felhasználását is.
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1. ábra: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kapcsolódása az uniós
programozáshoz
Az OFTK öt fő részből épül fel:
1. Helyzetelemzés és értékelés – Kihívások és fejlődési esélyeinket meghatározó trendek;
2. Jövőkép és célrendszer – Fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célkitűzések;
3. Szak- és területpolitikai fejlesztési irányok;
4. A megyék és Budapest területfejlesztési igényei és feladatai;
5. A megvalósítás feltételrendszere
Tolna megye és fejlesztési programja szempontjából az OFTK mind az öt fejezete ad releváns
megállapításokat, melyeket a jelen fejezetben foglalunk össze.
A Koncepcióban utalás történik a Duna Régió Stratégiára, az Európai Unió makroregionális,
több országra kiterjedő stratégiai programjára, amely a 2014-20-as tervezési időszakban
jelentős forrásokat biztosíthat a térségnek, benne Tolna megyei szereplőknek is, nemzetközi
projektek támogatására. Az OFTK leszögezi, hogy hazánk „a Duna-völgy olyan „zöld”
szemléletű, a meglévő táji és természeti, valamint épített örökség értékeket megőrző,
erőforrásként használó fejlesztésében érdekelt, amely a környezetvédelmi szempontok
maradéktalan érvényesítése mellett valósítja meg a Duna Régió Stratégia közlekedéspolitikai és
gazdaságfejlesztési céljait.”
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Az OFTK számba veszi az ország gazdasági erőforrásait, értékeit, melyhez Tolna megye is
kapcsolódik adottságaival:

2. ábra: Gazdasági erőforrások, értékek az OFTK-ban
A koncepció a feldolgozóipart az ország gazdaságának húzóágazataként emeli ki, valamint
kiemeli a biztonságos élelmiszerellátás által felértékelődő agrár- és élelmiszergazdaságot,
mely területén Tolna megye kiváló adottságokkal rendelkezik.
A közlekedés területén az OFTK kiemeli az M9 gyorsforgalmi út megépítésének
szükségességét, mely oldaná a jelenlegi sugaras közlekedési hálózatot, Tolna megye
szempontjából pedig megteremtené a megye keleti és nyugati része közötti korszerű közúti
kapcsolatot.
A Koncepció kiemeli a Duna hajózhatóságának kérdését is, valamint a logisztikai ágazatot,
mely még nagy növekedési lehetőségeket hordoz magában.
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Az OFTK a következő gazdaságstratégiai üzeneteket fogalmazza meg, melyekhez több
szálon is kapcsolódnak a Tolna megye fejlesztési koncepciójában megfogalmazott
gazdaságfejlesztési irányok:

3. ábra: Gazdaságstratégiai üzenetek az OFTK-ban
Az OFTK társadalomstratégiai üzenetei a következők:

4. ábra: Társadalomstratégiai üzenetek az OFTK-ban
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A társadalmi erőforrásain, társadalmi kihívások és trendek megvizsgálása során Tolna megye
szempontjából a népességcsökkenés tűnik a legfontosabb kihívásnak. A dunántúli megyék
közül Tolnában volt a legnagyobb arányú a lakónépesség csökkenése az elmúlt 10 évben,
melyhez a negatív természetes szaporodás mellett a fokozódó elvándorlás is hozzájárul.
Az oktatás területén az OFTK a duális szakképzési rendszer kialakításának fontosságát emeli
ki, mely kérdés Tolna megye koncepciójában is hangsúlyosan megjelenik.
A környezeti trendek tekintetében kiemelendő a megye szempontjából a természeti
erőforrások megőrzésének hangsúlyos megjelenése, illetve a klímaváltozás fokozott
kockázata. Mindkét területen kiemelkedő szerep jut a vizeknek, mely tekintetben Tolna megye
is jelentős erőforrásokkal rendelkezik.
Az OFTK környezetstratégiai üzenetei a következők:

5. ábra: Környezetstratégiai üzenetek az OFTK-ban
A térszerkezeti folyamatok bemutatása kapcsán az OFTK kiemeli a rendszerváltás óta
tapasztalható mélyülő területi különbségeket, mely Tolna megye keleti és nyugati térsége
között is kimutatható, ha mértéke nem is olyan nagyarányú, mint az ország más térségeiben.
A Koncepció kiemeli, hogy vidéki térségeink az ökológiai diverzitás megőrzésében és Európa
éléskamrájaként betöltött szerepük, táji, természeti és kulturális értékeik alapján
felértékelődnek.
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Tolna megyében kistérségi szinten nem jellemző a roma népesség koncentrálódása, ugyanakkor
16 olyan település található a megyében, ahol a roma népesség aránya meghaladja az
országos arány (3,18%) háromszorosát. Ezek a települések a megye nyugati felén sűrűsödnek.
Térszerkezeti szempontból kiemelendő a megye nyugati, Somogy megyével határos belső
perifériát jelentő térsége, mely területen halmozódnak a strukturális problémák, valamint a
megye középső területén található aprófalvas területek, ahol a falvak elnéptelenedése jelent
reális veszélyt.

6. ábra: Térstratégiai üzenetek az OFTK-ban
Az OFTK célrendszere átfogó és specifikus célokból áll, melyek területi szempontú
megközelítése is megjelenik az OFTK-ban.
Az OFTK hét (szektorális megközelítésű) stratégiai célja közül hathoz kapcsolódik a
megyei koncepció valamely stratégiai célja. A területi célok közül mindegyik kapcsolata
kimutatható a megyei koncepcióban is, bár különböző súllyal. A leghangsúlyosabb kapcsolódás
a Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése cél tekintetében mutatkozik.
Az OFTK célok és a Tolna megyei fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok koherenciavizsgálata jelen dokumentum 2.2. fejezetében található.
Az OFTK a városhálózattal is részletesen foglalkozik. A megyei jogú városokat Budapesthez
viszonyítva egy belső és egy külső városgyűrűn helyezi el, leírásában minden városról egy
bekezdésnyi összefoglalóval, mely a városokkal egyeztetett módon került megfogalmazásra.
Szekszárd, Tolna megye székhelye a külső városgyűrűn elhelyezkedő városok között jelenik
meg. A városról leírtak a Koncepcióban az alábbiak szerint kerültek részletezésre:
„Szekszárd adottságait és történelmi hagyományait tekintve méltán viseli a „bor és a kultúra
városa” címet, de jelentős mértékben támaszkodhat a tejipar, borászat, textilipar,
fémfeldolgozó-ipar, építőipar húzóágazataira, valamint a tudás alapú iparágak és az autóipari
fejlesztések terén elért eredményeire is. Új közlekedési csomópontként (M6-M9) logisztikai
jelentősége is nőhet, és látogatottsága a minőségi (bor-, öko-, vadász-, vízi-) turizmusra
irányuló fejlesztésekkel növekedhet. Közvetlen városi vonzáskörzete kiegészül a SzekszárdiGeresdi-dombság egyes településeivel, a Sárköz és kisebb részben a Völgység egyes
területeivel, hatása a Duna mentén Pakstól Mohácsig érzékelhető.”
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Az OFTK jövőképét és célrendszerét az alábbi ábra mutatja:

7. ábra: Az OFTK jövőképe és célrendszere
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Az OFTK-ban a megyék is megjelennek, szöveges kifejtésük egy oldal terjedelemre
szorítkozik pozícionálva és megjelenítve fejlesztési irányaikat.
Tolna megye esetében a következő fejlesztési irányok jelennek meg az OFTK-ban:
 Innovatív környezeti ipar és energetika lehetőségeinek megteremtése működő
tudásbázisokkal, a Paksi Atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódó szak- és felsőoktatási
képzés biztosítása.
 Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, textil- és
bőripar, fémfeldolgozás), mezőgazdasági termékek feldolgozása, piaci értékesítése; a
biotermelés ösztönzése, az agrármarketing tevékenység fejlesztése.
 Közúti és vasúti közlekedés infrastruktúra fejlesztése (M9 gyorsforgalmi út), a táji,
környezeti szempontok figyelembevételével.
 A termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági hasznosítása.
 A turizmus jelenlévő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása (termál- és
gyógyturizmus: Dombóvár, Hőgyész, Tamási, Tengelic, Bonyhád; vadászturizmus:
Gemenc, Gyulaj; tájjellegű és kulturális turizmus: Sárköz, szekszárdi fesztiválok; vízi
turizmus: Fadd-Dombori, a Sió-csatorna fejlesztése; horgászturizmus: Duna és
horgásztavak; borturizmus: Szekszárdi borvidék, Tolnai borvidék).
 Szekszárd, mint megyei fejlesztési pólus központi és idegenforgalmi funkcióinak
megerősítése és a megye városainak képessé tétele az innováció befogadására.
Az OFTK a fenti célok mellett fontosnak tartja a tervezési rendszer megújítását, melynek
főbb elemei:









egységes országos tervezési rendszer;
vertikális és horizontális koordináció;
egységben az uniós és a hazai tervezés;
fenntarthatósági értékrend;
megyei tervezés és mikrotérségi léptékű helyi tervezés;
ágazati (szakpolitikai) és területi tervezés összhangjának megteremtése;
egységes területi tervezés: a rendezési és fejlesztési tervezés összhangja;
partnerség és kommunikáció a tervezésben;

2.2. Az elfogadott OFTK alapján módosított szövegezésű javaslat a Tolna
Megyei Területfejlesztési Koncepció 3.2.1 fejezetére
A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
(továbbiakban: OFTK) hosszú távon - 2030-ig - teljes tervezéssel az ország minden ágazata,
térsége, szférája (ld. köz-, piaci- és civil-) számára jövőképet és célokat kíván adni a
fejlesztéspolitika és a területfejlesztés terén. A koncepció középtávú üzenete a 2014–20-as
Európai Uniós programozási időszak fejlesztési prioritásait és operatív programjait kívánja
megalapozni.
Az OFTK a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új
Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
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alapján készült. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 novemberére elkészítette az OFTK
társadalmi egyeztetési változatát. Az Országgyűlés 1/2014. (I.3.) OGY határozata keretében
fogadta el a Koncepciót.
Az OFTK Országgyűlés általi elfogadásával hatályát vesztette az Országos Területfejlesztési
Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat, az Országos Területfejlesztési
Koncepcióval egyetemben.
Tolna megye jövőképében az ember, mint a társadalom legelemibb építőköve került a
középpontba. Ez szervesen kapcsolódik az OFTK jövőképének társadalmi vetületéhez.
Az átfogó célok tekintetében Tolna megye koncepciójában megfogalmazott három átfogó cél
egyértelműen megfeleltethető az OFTK négy átfogó céljának.
Az egyes átfogó célok kapcsolatát az alábbi ábra mutatja be:

8.

ábra: Az OFTK és a TMTK átfogó céljainak kapcsolatrendszere

Az OFTK-ban hét specifikus cél, míg Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójában
kilenc stratégiai cél került megfogalmazásra.
A Nemzeti Fejlesztés 2030 dokumentum 7 stratégiai célja közül hathoz kapcsolódik a megyei
területfejlesztési koncepció valamely stratégiai célja.
Az OFTK egyik célja a „jó állam” megteremtése, melyhez értelemszerűen nem kapcsolódik cél
a megyei koncepcióban. A hetedik OTFK specifikus célhoz, mely a környezetvédelemre és az
erőforrások fenntartható hasznosítására fókuszál, a megye specifikus céljai közvetetten
kapcsolódnak. A fenntarthatóság kérdésköre a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióban
horizontális szempontként jelenik meg.
Az egyes specifikus célok kapcsolatát az alábbi ábra mutatja be:
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9. ábra: Az OFTK és a TMTK specifikus céljainak kapcsolatrendszere
Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója a legerőteljesebben az OFTK „életképes vidék,
egészséges élelmiszer-termelés és ellátás” céljához kapcsolódik, öt stratégiai cél is szolgálja
ezt a területet, mely a megye kedvező ilyen irányú adottságaiból is fakad.
Területi fókusz – elsősorban a koncepció mezőgazdasági fejlesztési orientációja okán – a
megye középső, aprófalvas városhiányos térségére, valamint ezzel átfedésben Tamási
térségére, illetve a magas munkanélküliséggel sújtott településekre került meghatározásra,
mint kiemelten fejlesztendő terület, illetve szabad vállalkozási zóna. Ez különösen hangsúlyos
annak ismeretében, hogy a megye leghátrányosabb helyzetű térségéről van szó.
E mellett a Duna mente, illetve a Sió mente, mint rekreációs terület fejlesztése kaphat
hangsúlyt a megyében.
Az OFTK területi céljai közül mind a hat kapcsolata kimutatható a megyei koncepcióban
is, bár különböző súllyal. A leghangsúlyosabb kapcsolódás a Vidéki térségek népességeltartó
képességének növelése cél tekintetében mutatkozik.
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3. A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerének illeszkedése
az Országos Területrendezési Terv előírásaihoz

3.1. Az OTrT Tolna megyét érintő főbb sajátosságainak, övezeti szabályainak,
meghatározó térszerkezeti elemeinek összefoglaló leírása
Az Országos Területrendezési Terv Magyarország szerkezeti tervét, továbbá az országos
térségi övezeteket és az azokra vonatkozó szabályokat határozza meg. A fentieknek
megfelelően az OTrT-t kihirdető, 2013 decemberében módosított 2003. évi XXVI. Törvény
keretében meghatározásra kerültek az ország egyes térségei terület felhasználásának feltételei, a
műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendje, szem előtt tartva a fenntartható
fejlődés szempontjait, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok,
értékek megőrzését és az erőforrások védelmét.
Az OFTK és az OTrT közötti feladatmegosztást jogszabályok rögzítik, az e két dokumentum
egymásra ható tervezése során alkalmazott közös elveket, szempontrendszert és az egymásra
épülést biztosító közös pontokat (pl. mezőgazdasági hasznosítás térségei, közlekedési
hálózatok, energetika) javasolt figyelembe venni a megyei területfejlesztési koncepció és a
megyei rendezési terv kialakítása során is.
Az OTrT és a megyei területfejlesztési koncepció viszonyrendszerét vizsgálva szükséges
kiemelni, hogy a tervhierarchiát követve azok nem közvetlenül egymásra épülő
dokumentumokként értelmezhetőek, hanem közvetett kapcsolattal bíró, tartalmilag és
funkcionálisan összehangolt dokumentumokként kezelhetőek. E két dokumentum közti kapcsot
elsősorban a megyei területrendezési terv, valamint az ágazati szakpolitikák jelentik.
Az OTrT-hez kapcsolódóan, annak II. köteteként elkészült a törvényi szöveget megalapozó
munkarész (megalapozó tanulmány), amely megalapozó vizsgálatok keretében bemutatja a
természeti, épített és társadalmi környezet hazai sajátosságait, valamint az ország
térszerkezetének alakulását, a terület felhasználás változásait. Szintén e magalapozó
munkarész tartalmazza a szakági tervjavaslatokat és azok műleírásait, melynek keretében
meghatározza többek közt az országos műszaki infrastruktúra-hálózatokat és azok egyedi
építményeit. Az OTrT megalapozó munkarészét képezi ezen felül a területi (környezeti,
társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat.
Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény a törvény célját és a fogalom
meghatározást tartalmazó I. fejezetet követő II. fejezetben mutatja be az ország szerkezeti
tervét, valamint az országos övezetek határait M 1:500 000 méretarányú térképek formájában.
A III. fejezet tartalmazza az ország szerkezeti tervére vonatkozó szabályokat. Ennek keretében
meghatározza a térségi terület felhasználási kategóriákat, rögzíti a térségi terület
felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályokat, a terület felhasználásra vonatkozó általános
szabályokat, valamint megfogalmazza kiemelten az országos műszaki infrastruktúrahálózatokat és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályokat.
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10. ábra: Tolna megye és környezete az OTrT szerkezeti tervében

11. ábra: Az OTrT szerkezeti tervének fontosabb jelkészlete
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Az OTrT által meghatározott térségi terület felhasználási kategóriák két csoportba kerültek
besorolásra:
 Országos terület felhasználási kategóriák, úgymint: a minimum 1000 ha területű
térségként az erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, vegyes terület
felhasználású térség, települési térség, valamint területi korlát nélkül a vízgazdálkodási
térség, építmények által igénybevett térség;
 Kiemelt térségi és megyei terület felhasználási kategóriák legalább 50 ha területű
térségként az erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, vegyes terület
felhasználású térség, továbbá minimum 10 ha területű települési térség és területi korlát
nélkül a vízgazdálkodási térség, építmények által igénybevett térség.
Az OTrT törvény IV. fejezete határozza meg a térségi övezeteket és az általános térségi
övezeti szabályokat, melyeket annak két nagy csoportja mentén az V. és a VI. fejezet tovább
részletez úgymint az országos övezetekre vonatkozó szabályok és a kiemelt térségi és megyei
övezetekre vonatkozó szabályok.
Tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési koncepcióban lefektetett célok elérését az
OTrT e két utóbbi fejezetében meghatározott térségi övezetekre vonatkozó területi
lehatárolások és szabályok befolyásolhatják legnagyobb mértékben (pozitív előfeltételként
segíthetik azok elérését, de adott esetben korlátozó feltételekkel szűkíthetik is a megye
mozgásterét az adott cél elérésében), ezért a következőkben az illeszkedés vizsgálat keretében e
térségi övezetek kerülnek részletesebben áttekintésre.
Országos övezetekre vonatkozó szabályok, Tolna megyét érintő sajátosságok
a.) Országos ökológiai hálózat
Az országos ökológiai hálózat az országos területrendezési tervben megállapított övezet,
amelybe az országos jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint az azok
között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és
amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a puffer területek.
Mind a megyei területrendezési terv felé, mind a megyei területfejlesztési koncepció
megvalósítása során figyelembe veendő szabály, hogy az országos ökológiai hálózat övezetben
csak olyan kiemelt térségi és megyei terület felhasználási kategória, illetve olyan övezet
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti.
Az országos ökológiai hálózat övezet Tolna megyében nagyobb, összefüggő területekkel a
Duna mentét, a Sió vonalát, Németkér-Gyapa térségét, a Kocsola-Regöly-Nagyszékely
tengelyt, Döbrököz-Csibrák térségét, valamint a Szekszárd déli határterületeit érinti.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció II.1.1. „A megye gazdasági potenciáljának
növelése, a vállalkozói aktivitás erősítése” átfogó célt szolgáló II.1.1.3. „A megye természeti
erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének védelme, szélesebb körű
megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus
összekapcsolása” stratégai cél keretében kiemelten kezeli az Országos jelentőségű védett
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természeti területek, valamint a Sió turisztikai célú hasznosítását, de hangsúlyosan foglalkozik
a meglevő természeti, táji értékekre alapozva a Duna menti rekreációs térség kialakításával is.
b.) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: az országos területrendezési tervben megállapított,
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe kiváló
növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak.
Az OTrT övezeti szabályként fogalmazza meg, hogy kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezeti besorolás alá Tolna megye területének
igen jelentős része, közel egy harmada tarozik, ez a dunántúli megyék közül Fejér megyét
követően a második legmagasabb arány. Az ezen övezetbe tartozó, legnagyobb kiterjedésű
összefüggő területek a megye ÉNy-i felében az Iregszemcse-Tamási-Simontornya
háromszögben, Németkér térségében, valamint a Szekszárdtól Ny-ra, ÉNy-ra eső Völgység
területén fekszenek.
A megyei területfejlesztési koncepció célrendszerében kiemelt helyet foglal el a vidéki
térségek fejlesztése, ennek kulcselemeként pedig az agrárium, és a mezőgazdasági
alapanyagokra épülő feldolgozóipar kapacitásainak és az előállított termékek minőségének
növelése. A magas színvonalú agrár- és élelmiszeripari termékek előállításának egyik, ha nem a
legfontosabb feltétele a megfelelő termőhelyi adottságokkal rendelkező mezőgazdasági
területek rendelkezésre állása, így elsősorban az OTrT által kijelölt kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezetiben javasolt a koncepció keretében tett agrárfejlesztési törekvéseket
koncentrálni. A koncepció célrendszerében elsősorban a II.1.3. „A vidékies térségek gazdasági
szerepvállalásának megerősítése és vonzó vidéki élettér megteremtése” átfogó cél és az alatta
megjelenő II.1.3.1. „Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termékelőállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői
együttműködéssel” stratégiai cél támaszkodhat a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezetire, mint erőforrásokra. A fentiek mellett a megyei célrendszer I. átfogó céljához
kapcsolódó II.1.1.2. „Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint
a kiemelten magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari tevékenységek (gépgyártás,
fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőripar)” stratégai cél keretében is megjelenik e
szántóterületi övezetek kedvező adottságaira támaszkodó tej- és húsipar fejlesztésének
szükségessége. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetnél a megyei
területfejlesztési koncepció összefüggésében leírtak igazak az OTrT által kijelölt jó termőhelyi
adottságú szántóterület övezeteire is. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeken felül
Tolna megye területének további közel egy harmada sorolható ezen övezetbe.
c.) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított,
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos
fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas rendeltetését
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– védelmi, gazdasági, közjóléti – egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani
képes erdőterületek tartoznak.
Az OTrT övezeti szabályként fogalmazza meg, hogy kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezeti besorolású területek Tolna megyében
viszonylag csekély számban és összességében is kis kiterjedésben találhatóak. Jelentősebb
összefüggő területként csak a Duna-Dráva Nemzeti Park Duna menti területein (Gemenc
környéke), valamint Németkér, ill. Gyulaj térségében jelennek meg.
Vélhetően már a fenti adottságokat is figyelembe véve a megyei területfejlesztési koncepció
célrendszerében sem képviselnek kiemelt hangsúlyt az erdészettel és faiparral összefüggő
fejlesztési irányok. Az erdőterületekkel összefüggésben a koncepcióban a természeti értékek
védelmével, ill. az erdőhöz köthető turisztikai fejlesztések kapcsán fogalmazódnak meg
célkitűzések elsősorban a II.1.1.3. „A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti
értékeinek és épített környezetének védelme, szélesebb körű megismertetése, potenciáljának
javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása” stratégai cél keretében. E
mellett a biomassza (így az erdők faállományának) energetikai célú hasznosítása megjelenik a
II.1.3.2. „Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének
elősegítése” stratégiai cél leírásában.
d.) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított,
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti
vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel,
illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított
területek tartoznak.
Az OTrT előírja, hogy az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan
kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, ill. az övezetbe tartozó település
településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a
kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. E mellett az építési
övezetekben a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban
meghatározott látványtervet is kell készíteni. Fontos, a koncepcióban megjelölt fejlesztési
területeket is érintő szabály, hogy az övezetben a közművezetékeket és járulékos
közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is –
kell elhelyezni.
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe sorolt területek Tolna megye
területének több mint egy harmadát teszik ki. Jelentősebb összefüggő területek találhatók a
Völgységben, a Szekszárd-Bonyhád-Bátaszék térségben, valamint Paks környékén.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerében hangsúlyosan megjelenik a
táji-, tájképi értékek védelme és azok turisztikai célú hasznosítása. A táji értékek
megőrzése, a táj szerkezetében és karakterében bekövetkezett kedvezőtlen irányú változások
fékezése, megállítása a II.1.1.3. „A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti
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értékeinek és épített környezetének védelme, szélesebb körű megismertetése, potenciáljának
javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása” stratégai cél leírásában a
környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések sorában nevesítve is
megjelenik, de Tolna megyében a turisztikai vonzerejük mellett jelentős tájképi értéket
képviselnek a szintén e cél leírásában megtalálható Szekszárdi és Tolnai Borvidék és a
pincefalvak.
e.) Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
Világörökségi és világörökségi várományos terület: országos területrendezési tervben
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet,
amelybe a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek
Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán
Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21.
törvényerejű rendelettel kihirdetett, a világ kulturális és természeti örökségének védelméről
szóló egyezmény szerinti világörökségi listára felvett területek, valamint a világörökségi
helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyeket Magyarország,
mint részes állam nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a
világörökségi listára jelöltek legyenek.
Az OTrT szabályként fogalmazza meg, hogy ezen övezetben új külszíni művelésű bányatelek
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető. E mellett
további szigorítás, hogy a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a kulturális és természeti örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket
megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek
megfelelően kell elhelyezni.
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezetébe Tolna megyében elsősorban a
Duna menti települések összefüggő vonala, azaz a Római Limes vonala, valamint Györköny
és Kölesd települések tartoznak.
A megyei területfejlesztési koncepció a világörökségi és várományos területekkel elsősorban,
mint turisztikai jelentőségű kiemelt kulturális értékekkel számol. A célrendszer keretében
különösen a II.1.1.3. „A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és
épített környezetének védelme, szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása,
fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása” stratégai cél leírásában a Duna menti
rekreációs térség kialakítása fejlesztési irány keretében jelenik meg a világörökség várományos
római kori Limes maradványok mellett a szintén világörökség várományos római kori
Lussonium, a megye jelentősebb pincefalvai, Dunaföldváron a vár, és a tájház, Decsen a tájház
és a sárközi népviselet, Bogyiszlón az orchideás erdő, Bátán szintén a tájház, továbbá
Bátaszéken az Árpád-kori romok.
f.) Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Országos vízminőség-védelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín
alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a
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halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt
álló területek tartoznak.
Az OTrT által az övezetre vonatkozóan előírt, a megyei területfejlesztési koncepciót is érintő
fontos szabály, hogy az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő
bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
Országos vízminőség-védelmi terület övezete besorolás alá Tolna megyében elsősorban a
Duna menti térség esik, de kisebb részben érintett Bátaapáti, Mórágy és Alsónána térsége is.
Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójában a felszíni és felszín alatti vizek védelme
elsősorban a II.1.1.3. „A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és
épített környezetének védelme, szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása,
fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása” stratégai cél keretében, azon belül is
elsősorban a Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések, valamint a
Duna menti rekreációs térség kialakítása, részben pedig a Sió turisztikai hasznosítása fejlesztési
irány leírásában fogalmazódnak meg.
g.) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete
Az OTrT szabályként írja elő, hogy a nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése
keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
Tolna megyét érintően nagyvízi mederként a Duna teljes megyei szakasza, továbbá a Sió
csatorna egyes felsőbb szakaszai és annak torkolati szakasza került megjelölésre.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerében leírtak közül elsősorban a
II.1.1.3. „A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített
környezetének védelme, szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható
hasznosítása és tematikus összekapcsolása” stratégai cél, azon belül is két kiemelt fejlesztési
irány, a Duna menti rekreációs térség kialakítása, valamint a Sió turisztikai hasznosítása
kapcsolódik az OTrT ezen övezetéhez.
h.) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított,
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a
Magyarország védelmi képességeit alapvetően meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő,
valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítéséhez szükséges építmények
elhelyezésére vagy ilyen tevékenységek végzésére szolgáló területek találhatók.
Az OTrT előírásai szerint a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a
településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi
terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
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Tolna megyében kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe sorolt terület mindössze
két települést érintően, Simontornyán és Medinán található.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszere nem fogalmaz meg ezen
övezetekkel összefüggő fejlesztési irányokat, célokat.
Az ország műszaki infrastruktúra-hálózatának Tolna megyét érintő jelentősebb elemei
Az OTrT törvény által meghatározott övezetek mellett a megyei területfejlesztési koncepció
szempontjából kiemelt jelentősége van az OTrT-ben szintén rögzített műszaki
infrastruktúra-hálózat meghatározó elemeinek.
Műszaki infrastruktúra-hálózat: a területrendezési tervekben megállapított és alkalmazott
nyomvonal jellegű építmények összessége.
Ennek részei:
a) a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemei, így a gyorsforgalmi út, a főút, a mellékút,
az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pálya, valamint a kerékpárút,
b) az energetikai infrastruktúra-hálózatok elemei, így a villamosenergia-átviteli és elosztó
hálózat távvezetékelemei, a szén-dioxid-szállítóvezeték, a földgázszállító vezeték, a
kőolajszállító vezeték, valamint a termékvezeték,
c) a vízi létesítmények közül az országos és térségi jelentőségű csatornák, valamint az
elsőrendű és másodrendű árvízvédelmi fővédvonal
A közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemei közül Tolna megyében kiemelt
jelentőségűek az M6 (Budapest (M0) – Dunaújváros – Szekszárd – Bóly – Ivándárda térsége –
(Horvátország)) és az M9 (Nagycenk (M85) – Szombathely térsége – Püspökmolnári térsége –
Zalaegerszeg térsége – Nagykanizsa – Inke térsége – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd
térsége – Szeged (M5)) gyorsforgalmi utak, valamint a megye belső átjárhatósága
szempontjából a 61. számú (Dunaföldvár (6. sz. főút) – Dombóvár – Kaposvár – Nagykanizsa
(7. sz. főút)) és 65. számú (Szekszárd (6. sz. főút) – Tamási – Siófok (7. sz. főút)) főutak, míg
a 6. számú főút (Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Barcs – (Horvátország)) az M6
gyorsforgalmi út megépülésével vesztett jelentőségéből. A gyorsforgalmi és főúthálózat Tolna
megye fejlesztéseit elősegítő, meghatározó hídjai a Dunaföldvár – Solt (52. sz. főút), a
Bogyiszló – Fajsz (M9) közötti, valamint a bajai Duna hidak.
Az országos törzshálózati vasúti pályák közül a Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepcióban meghatározott fejlesztési célkitűzések elérését elsősorban a Dombóvár –
Gyékényes – (Horvátország), valamint a Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Pécs vonalak
segítik, de szükséges megemlíteni, hogy Tolna megye Ny-i, ÉNy-i határát várhatóan érinteni
fogja az OTrT-ben már jelzett (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest [XI. kerület,
Kelenföld] – Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]–Záhony térsége –
(Ukrajna) tervezett nagysebességű vasútvonal is.
Megjegyzendő még, hogy az OTrT-ben Tolna megyét érintően az egyéb kereskedelmi
repülőterek és kereskedelmi repülőtérré fejleszthető repülőterek sorában szerepel az Őcsényi
repülőtér is.
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A megyei turisztikai fejlesztési célkitűzéseit segítheti az OTrT-ben az országos kerékpárúttörzshálózat elemei közt nevesített Közép-magyarországi kerékpárút (Bugacpusztaháza –
Soltvadkert – Kiskőrös – Dunapataj – (6. Alsó-Dunamente kerékpárút Dunapataj és Solt közötti
szakasza) – Solt – Dunaföldvár – Simontornya – Tolnanémedi – Tamási), a Sió völgyi
kerékpárút (Fajsz – Szekszárd – Sióagárd – Kölesd – Sárszentlőrinc – Simontornya – (61.
Közép-magyarországi kerékpárút Simontornya és Tolnanémedi közötti szakasza) –
Tolnanémedi – Siófok), valamint a Kaposmente kerékpárút (Nagyatád – Segesd –
Nagybajom – Kaposmérő – Kaposvár – Taszár – Dombóvár – Kurd – Hőgyész).
A nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak közül a megyei területfejlesztési koncepció
célrendszerét támogatva kiemelt szerepe van a Dunának, ill. a kapcsolódó paksi kikötőnek,
valamint a Sió-csatornának. Mindkét folyónak a koncepció a vízi közlekedés mellett jelentős
turisztikai és a klímaváltozás elleni küzdelemben betöltött szerepet szán.
Az energetikai infrastruktúra-hálózatok elemei közt országos szinten is – bár a koncepció
hatáskörén jellemzően kívül esően – meghatározó szereppel bír a Paksi Atomerőmű és az
ahhoz kapcsolódó villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékelemei.
Végül az OTrT-ben nevesített vízi létesítmények sorában Tolna megyét érintően érdemes
kiemelni a Sió árvízkaput Bogyiszlónál, mely a fejlesztési koncepció klímaváltozás káros
hatásai elleni küzdelemhez kapcsolódó célkitűzéseinek megvalósítását segíti.

3.2. Az elfogadott OTrT alapján módosított szövegezésű javaslat a Tolna
Megyei Területfejlesztési Koncepció 3.2.2 fejezetére
A 2003. évi XXVI. törvény (OTrT. tv.) 5 évenkénti felülvizsgálata alapján 2012 decemberében
a VÁTI elkészítette a módosító javaslatokat az alátámasztó munkarészekkel.
Az OTrT törvény módosításának véleményezése 2013 I. félévében zajlott le, a módosításokban
figyelembe vettek olyan országos szintű terveket (Új Széchenyi Terv) és stratégiákat (pl.
Nemzeti Vidékstratégia), amelyek az elmúlt években készültek el. Ezen kívül számos
területrendezést érintő jogszabály is időközben megváltozott és kihirdetésre került. Az OTrT
Országgyűlés általi módosítására a 2013. évi CCXXIX. törvény keretében került sor,
amely 2014. január 2-án lépett hatályba.
Tolna Megye Területrendezési Terve 2012-ben került elfogadásra. Ez adta az alapot Tolna
megye helyzetfeltáró munkarészeihez és a levont következtetések alapján fogalmazódott meg a
megye 2014-2020 közötti célrendszere is.
Az OTrT tv. a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemei között a meglévő elemeken túl
nevesíti az M9 (Nagycenk (M85) – Szombathely térsége – Püspökmolnári térsége –
Zalaegerszeg térsége – Nagykanizsa – Inke térsége – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd
térsége – Szeged (M5)) gyorsforgalmi utat, valamint a nemzetközi vasútvonalak közül a
(Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest
[Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér]–Záhony térsége – (Ukrajna) tervezett
nagysebességű vasútvonalat, melyek kiépítése a 2014-20-as időszakban várható. E mellett
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kiemelten megjelenik az OTrT-ben az energetikai infrastruktúra-hálózatok elemei közt az
országos szinten is meghatározó szereppel bíró Paksi Atomerőmű és az ahhoz kapcsolódó
villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékelemei Mindhárom beavatkozástól a megyei
célrendszer gazdaságélénkítést remél, ezért kiemelten, több pontban foglalkozik annak várható
hatásával illetve több fejlesztést épít rá.
 M9 autópálya Szekszárd - Kaposvár szakasz: a két megyeszékhely gazdasági és
kulturális kapcsolatán túl a mezőgazdasági kutatási-fejlesztési területen (DombóvárKaposvár Egyetem), valamint az új logisztikai főközpontok lehetőségét tárja föl
(Dombóvár, Szekszárd). Ugyanakkor élénkítő hatással bír a megye turisztikai
elérhetőségére, a termál- és gyógyturizmus területén is (Dombóvár, Tamási).
 Nemzetközi vasúthálózat Dombóvár – Gyékényes – (Horvátország) illetve, Budapest
- Pécs szakasz Bár a nyomvonal kijelölése folyamatban van, a tervezett nagysebességű
vasútvonal mindenképp érinti Dombóvárt és Tolna megye javaslatai között szerepel
Tamási érintése is. Az M9-nél említett logisztikai, termál- valamint gyógyturisztikai
célok itt is érvényesíthetőek.
 Paksi atomerőmű tervezett bővítése: Közvetlen hatása nem megyei, inkább országos,
közvetetten a K+F mellett a járulékos építőipari munkák miatt és a Tolna megyei
beszállítók számára gazdasági fellendülést hozhat a beruházás az elkövetkezendő
években.
Az OTrT-ben meghatározott országos övezetekkel összefüggésben Tolna megyére a megyei
területfejlesztési koncepcióval összefüggésben az alábbi megállapítások tehetők:
 Az országos ökológiai hálózat övezete, Tolna megyében nagyobb, összefüggő
területekkel a Duna mentét, a Sió vonalát, Németkér-Gyapa térségét, a Kocsola-RegölyNagyszékely tengelyt, Döbrököz-Csibrák térségét, a Gyulaji erdők térségét, valamint a
Szekszárd déli határterületeit érinti, A Tolna megyei koncepció célrendszere – az
építészeti értékek mellett – ezeket a területeket kiemelt turisztikai és rekreációs céllal
jelöli.
 Az OTrT-ben jelölten Tolna megye – Fejér és Békés mellett – az egyik leggazdagabb
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület tekintetében, mind a terület méretei, mind a
termőföld minőségét tekintve. Az ezen övezetbe tartozó, legnagyobb kiterjedésű
összefüggő területek a megye ÉNy-i felében az Iregszemcse-Tamási-Simontornya
háromszögben, Németkér térségében, valamint a Szekszárdtól Ny-ra, ÉNy-ra eső
Völgység területén fekszenek. A fentiek okán a célrendszer további kutatást és
fejlesztést szorgalmaz mezőgazdasági és szőlészeti-borászati területeken a szomszéd
megyék egyetemeivel együttműködve. A megyei koncepció a helyi mezőgazdasági
alapanyagokon alapuló feldolgozóipari kapacitások kiépítését kiemelten preferálja.
Külön célrendszer foglalkozik a vidékfejlesztéssel, ezen belül az ökológiai és
biogazdálkodással.
 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete csak kisebb foltokban van a
megyében (Gemenc, Gyulaj, Mecsek ÉK-kapuja). Vélhetően már a fenti adottságokat is
figyelembe véve a megyei területfejlesztési koncepció célrendszerében sem képviselnek
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kiemelt hangsúlyt az erdészettel és faiparral összefüggő fejlesztési irányok A
célrendszer e területeket elsősorban turisztikai célként jelöli.
 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Tolna megye alapterületének
közel 35-40 %-a. Jelentősebb összefüggő területek találhatók a Völgységben, a
Szekszárd-Bonyhád-Bátaszék térségben, valamint Paks környékén. A Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció célrendszerében hangsúlyosan megjelenik a táji-, tájképi
értékek védelme és azok turisztikai célú hasznosítása. A táji értékek megőrzése, a táj
szerkezetében és karakterében bekövetkezett kedvezőtlen irányú változások fékezése,
megállítása a II.1.1.3. „A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek
és épített környezetének védelme, szélesebb körű megismertetése, potenciáljának
javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása” stratégai cél
leírásában a környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések sorában
nevesítve is megjelenik. A célrendszer nem tervez olyan fejlesztéseket melyek a táj
funkcionális működésére vonatkozólag és/vagy a tájkép szempontjából jelentős
beavatkozással bírnának.
 Világörökségi és világörökségi várományos terület övezetébe a Duna menti
települések összefüggő vonala Dunaföldvártól Bátáig, azaz a Római Limes vonala,
valamint Györköny és Kölesd települések tartoznak. A célrendszer, kiegészülve a helyi
értékvédett kúriák, pincefalvak fejlesztésének támogatásával, a turisztika megerősödését
és gazdaságélénkítő szerepét vetíti előre.
 Országos vízminőség-védelmi terület övezete az OTrT alapján a megyében a Duna
mente, de kisebb részben érintett Bátaapáti, Mórágy és Alsónána térsége is. Ez a megyei
területfejlesztési
koncepció
célrendszerében
foglaltakkal
maradéktalanul
összeegyeztethető.
 Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete az OTrT-ben a Duna és a
Sió 20 km-es torkolati szakasza. Az országos célok (hajózhatóság) mellett a megyei
célrendszer, az egyéb folyóvizekkel együtt, az öntözhető területeket kívánja bővíteni.
 Az OTrT-ben jelezett kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete Tolna megyében
mindössze két települést érintően, Simontornyán és Medinán található. A Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció célrendszere nem fogalmaz meg ezen övezetekkel
összefüggő fejlesztési irányokat, célokat.
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4. Az illeszkedésvizsgálat eredménye alapján a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepció további fejezeteit érintő megfontolások,
javaslatok

4.1. A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció 2. fejezetéhez kapcsolódó
észrevételek, javaslatok
Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszere konzisztens a megye problémáira és
fejlesztési igényére reflektál. A célkitűzések teljes összhangban vannak a Nemzeti Fejlesztés
2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott célokkal.
A megyei koncepció célrendszere tekintetében a dokumentum elemzések lefolytatását követően
három ajánlás fogalmazható meg.
 A természeti erőforrások fenntartható hasznosítása és a klímaváltozásból eredő
veszélyekre való felkészülés a jövőben egyre hangsúlyosabb szerepet fog játszani.
Tolna megye koncepciójában ezeket a területeket hangsúlyosabban meg lehetne
jeleníteni, különösen kiemelve a vizek jövőben felértékelő szerepét.
 A megyében a társadalmi fejlődést elősegítő célok megjelenésének hangsúlyát is
lehetne növelni, mivel jelentős társadalmi problémák megoldására van szükség – elég,
ha az elvándorlás megállítására, vagy a roma népesség integrációjára gondolunk –
ahhoz, hogy a koncepcióban megrajzolt jövőkép elérhető legyen.
 A megye koncepcióját ugyan átszövi a területi/térségi gondolkodás, a célrendszerben
mégsem jelenik meg közvetlenül a területi célok rendszere, ami pedig segíthetné a
célzott térségi üzenetek könnyű eljuttatását.

4.2. A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció 5.1. fejezetéhez az OFTK
prioritás rendszerének ismeretében megfogalmazható észrevételek
A TMTK és az OFTK prioritásrendszerének összevetése, illeszkedésvizsgálata alapján
megállapítható, hogy a prioritásokhoz tartozó tématerületek kettő kivételével összhangban
vannak egymással, köztük közvetlen kapcsolat mutatható ki. Az OFTK-ban szereplő tizenkét
tématerület közül kettő, a TMTK tématerületeivel kizárólag közvetett kapcsolódásban áll,
melyek az alábbiak: „A gyermekvállalás ösztönzése, a népesedési kihívások kezelése” és a
„Kárpát-medencei, Duna-menti nemzeti és európai területi együttműködés”, továbbá Tolna
megye szempontjából nincs relevanciája a „Budapest és térsége fejlesztése” tématerületnek. A
két közvetett kapcsolódású területet a TMTK három prioritása – Gazdaság; Környezet,
energetika és közlekedés; Társadalom – részben lefedi, azonban tématerületként nem kerülnek
feltüntetésre.
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AZ ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ PRIORITÁSAI
1. prioritás - Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati
partnerségben
1.1. Innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások, stratégiai ágazatok,
versenyképesség
1.2. Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság
1.3. Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat
2. prioritás - Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé
2.1 Foglalkoztatás, tudásalapú társadalom
3. prioritás - Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség
felé
3.1 Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem
4. prioritás - Népesedési és közösségi fordulat
4.1 Befogadó és gyarapodó társadalom
4.2 A gyermekvállalás ösztönzése, a népesedési kihívások kezelése
4.3 Hatékony végrehajtás, jó állam
5. prioritás - Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán
5.1 Területi integráció, területfejlesztés, városfejlesztés
5.2 Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek
5.3 Budapest és térsége fejlesztése
5.4 Kárpát-medencei, Duna-menti nemzeti és európai területi együttműködés
A TOLNA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ PRIORITÁSAI
1. prioritás: Megyei komplex térségfejlesztési programok
1.1. szabad vállalkozási zóna (Tamási térsége)
1.2. kiemelten fejlesztendő térség (a megye középső, aprófalvas városhiányos térsége)
1.3. rekreációs térségek (Duna mente, illetve Sió mente)
1.4. funkcióbővítő és szociális célú településfejlesztés
1.5. közösségvezérelt helyi programok
2. prioritás: Gazdaság
2.1 K+F+I potenciál erősítése
2.2 ipari parkok és logisztikai központok kialakítása és szolgáltatásainak fejlesztése
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2.3 vállalkozásfejlesztés (ágazati preferenciával, turizmus is)
2.4 agrárvállalkozások versenyképességének javítása
2.5 helyben történő értékesítés elősegítése, szociális gazdasági eszközök alkalmazása
2.6 piaci szereplők térségi gazdasági, tudományos együttműködés erősítése
3. prioritás: Környezet, energetika és közlekedés
3.1 térségi elérhetőség és mobilitás javítása
3.2 igényalapú közösségi közlekedés fejlesztése
3.3 klímavédelmi beruházások támogatása (vízrendezés, vízvisszatartás, öntözés)
3.4 fenntartható területhasználat, környezeti károk enyhítése
3.5 helyi természeti erőforrásokra alapozott energiatermelés erősítése
3.6 energiahatékonyság javítása
4. prioritás: Társadalom
4.1 keresletvezérelt szakképzési és felnőttképzési rendszer kialakítása
4.2 minőségi oktatáshoz, egészségügyi és szociális ellátáshoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése, a közszolgáltatások minőségének javítása
4.3 munkavállalás, önfoglalkoztatás elősegítése
4.4 közösségfejlesztés
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AZ OFTK VALAMINT A TMTK PRIORITÁS ILLESZKEDÉS VIZSGÁLATA:

OFTK prioritásai

Fejlesztési tématerületek (OFTK)

TMTK prioritásai

Fejlesztési tématerületek (TMTK)
1.1 szabad vállalkozási zóna (Tamási
térsége)
2.1 K+F+I potenciál erősítése

1.1 Innovatív gazdaságfejlesztés, kisés középvállalkozások, stratégiai
ágazatok, versenyképesség

1. Megyei komplex térségfejlesztési
programok
2. Gazdaság

2.2 ipari parkok és logisztikai
központok kialakítása és
szolgáltatásainak fejlesztése
2.3 vállalkozásfejlesztés
2.6 piaci szereplők térségi gazdasági,
tudományos együttműködés erősítése

1. Patrióta gazdaság, kis- és
középvállalati bázison, nagyvállalati
partnerségben

1.2 Elérhetőség, megújuló közösségi
közlekedés és tranzitgazdaság

1.3. Életképes vidék, bővülő agrár- és
élelmiszer-gazdaság, halászat

3. Környezet, energetika és
közlekedés

1. Megyei komplex térségfejlesztési
programok
2. Gazdaság

3.1 térségi elérhetőség és mobilitás
javítása
3.2 igényalapú közösségi közlekedés
fejlesztése
1.2 kiemelten fejlesztendő térség (a
megye középső, aprófalvas
városhiányos térsége)
2.4 agrárvállalkozások
versenyképességének javítása
2.5 helyben történő értékesítés
elősegítése, szociális gazdasági
eszközök alkalmazása
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OFTK prioritásai

Fejlesztési tématerületek (OFTK)

TMTK prioritásai

Fejlesztési tématerületek (TMTK)
4.1 keresletvezérelt szakképzési és
felnőttképzési rendszer kialakítása

2. Fordulat a teljes foglalkoztatottság
és a tudásalapú társadalom felé

2.1 Foglalkoztatás, tudásalapú
társadalom

4. Társadalom

4.2 minőségi oktatáshoz,
egészségügyi és szociális ellátáshoz
való egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtése, a közszolgáltatások
minőségének javítása
4.3 munkavállalás, önfoglalkoztatás
elősegítése
4.4 közösségfejlesztés
3.3 klímavédelmi beruházások
támogatása (vízrendezés,
vízvisszatartás, öntözés)

3. Útban az erőforrás- és
energiahatékonyság, illetve az
energiafüggetlenség felé

3.1 Energia-hatékonyság,
fenntartható erőforrás-gazdálkodás,
klíma- és környezetvédelem

3. Környezet, energetika és
közlekedés

3.4 fenntartható területhasználat,
környezeti károk enyhítése
3.5 helyi természeti erőforrásokra
alapozott energiatermelés erősítése
3.6 energiahatékonyság javítása

4.1 Befogadó és gyarapodó
társadalom

4. Társadalom

4.4 közösségfejlesztés

4.2 A gyermekvállalás ösztönzése, a
népesedési kihívások kezelése

4. Társadalom

TMTK-ból fejlesztési tématerület
nem kapcsolható

4. Társadalom

4.2 minőségi oktatáshoz,
egészségügyi és szociális ellátáshoz
való egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtése, a közszolgáltatások
minőségének javítása

4. Népesedési és közösségi fordulat
4.3 Hatékony végrehajtás, jó állam
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OFTK prioritásai

Fejlesztési tématerületek (OFTK)

5.1 Területi integráció,
területfejlesztés, városfejlesztés

TMTK prioritásai

1. Megyei komplex térségfejlesztési
programok

Fejlesztési tématerületek (TMTK)
1.3 rekreációs térségek (Duna mente,
illetve Sió mente)
1.4 funkcióbővítő és szociális célú
településfejlesztés
2.4 agrárvállalkozások
versenyképességének javítása
3.1 térségi elérhetőség és mobilitás
javítása

2. Gazdaság
5. Területi integráció, térségi és helyi
fejlesztések a helyi gazdaság bázisán

5.2 Vidéki térségek, vidéki gazdaság
és közösségek

3. Környezet, energetika és
közlekedés
4. Társadalom

3.2 igényalapú közösségi közlekedés
fejlesztése
3.3 klímavédelmi beruházások
támogatása (vízrendezés,
vízvisszatartás, öntözés)
3.4 fenntartható területhasználat,
környezeti károk enyhítése
3.5 helyi természeti erőforrásokra
alapozott energiatermelés erősítése
4.4 közösségfejlesztés

5.3 Budapest és térsége fejlesztése

nem releváns

5.4 Kárpát-medencei, Duna-menti
nemzeti és európai területi
együttműködés

2. Gazdaság
3. Környezet, energetika és
közlekedés

nem releváns
TMTK-ból fejlesztési tématerület
nem kapcsolható

12. ábra: Az OFTK és a TMTK prioritásainak illeszkedése
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Mellékletek
A szöveges elemzéseket alátámasztó, az OFTK-ban megjelent térképek

1. térkép: A lakónépesség változása (2002 – 2012)

2. térkép:Funkcionális térségek
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3. térkép: Vidéki térségek

4. térkép: Elmaradott térsége
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5. térkép: A közlekedési hálózatok térszerkezete

6. térkép: Értékes természeti erőforrások (bányászat és energetika)
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7. térkép: A klímaváltozás szempontjából sérülékeny térségek

8. térkép: Turisztikai térszerkezet
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A szöveges elemzéseket alátámasztó, az OTrT-ben megjelent térképek

9. térkép: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

10. térkép: Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
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12. számú melléklet

Stratégiai megállapodás
a 2014–2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programok megyéket érintő
fejlesztéseiről
Amely létrejött egyrészről
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
képviseli: Orbán Viktor, miniszterelnök,
(a továbbiakban: Kormány),
másrészről
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke,
BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Bányai Gábor, a közgyűlés elnöke,
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Farkas Zoltán, a közgyűlés elnöke,
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke,
CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Magyar Anna, a közgyűlés elnöke),
FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Törő Gábor, a közgyűlés elnöke,
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: dr. Szakács Imre, a közgyűlés elnöke,
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Kocsis Róbert, a közgyűlés elnöke,
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Szabó Róbert, a közgyűlés elnöke,
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Kovács Sándor, a közgyűlés elnöke,
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
1

képviseli: Popovics György, a közgyűlés elnöke,
NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke,
PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
képviseli: dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke,
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke,
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke,
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke,
VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke,
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke,
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
képviseli: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke,
(a továbbiakban a tizenkilenc megyei önkormányzat együtt: megyei önkormányzatok),
között (a továbbiakban a Kormány és a megyei önkormányzatok együtt: Felek) az alulírott napon és
helyen,
− elismerve, hogy a megyék történelmi szerepére, a magyar alkotmányosság és függetlenség
védelme érdekében kifejtett erőfeszítéseit, több mint nyolc millió polgár otthonaként kiemelt
figyelmet érdemelnek,
− rögzítve, hogy az új típusú megyék kiemelt feladata a területfejlesztés,
− egyetértve abban, hogy a megyék megváltozott szerepének kezelése és a vidék megfelelő
fejlődési pályára állítása olyan közös ügy, melyben a Kormány és a megyei önkormányzatok
stratégiai együttműködésére van szükség,
− abban a meggyőződésben, hogy a megyék sikere egész Magyarország sikerességének a záloga,
− azzal a szándékkal, hogy a megyék sikeres fejlődését biztosítsák,
a következők szerint:

I.
Előzmények és cél
1. A Felek megállapítják, hogy az új típusú megye koncepciójáról szóló 1361/2011. (XI. 8.) Korm.
határozattal a Kormány a fejlesztéspolitika területi szintjén jelentkező feladatok megyei
önkormányzatok általi ellátásához szükséges intézkedések megtételét rendelte el.
2. A Felek megállapítják, hogy a Kormány javaslatára a fentieknek megfelelő tartalommal fogadta az
Országgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, amely
alapján a megyei önkormányzatok elsődlegesen – egyebek mellett – területfejlesztési és
2

3.

4.

5.

6.

vidékfejlesztési feladatokat látnak el.
A Felek rögzítik továbbá, hogy mindezzel összefüggésben, a megyei önkormányzatok új
feladatainak részletesebb szabályozása érdekében, az Országgyűlés a Kormány javaslatára több
ízben is módosította a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt.
A Kormány nyilatkozza, hogy a 2014–2020 közötti uniós programozási időszakra történő
felkészülés érdekében számos, a megyei önkormányzatok fentiek szerinti új szerepével számoló
határozatot hozott, így különösen
a) a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII.
17.) Korm. határozatot,
b) a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.)
Korm. határozatot,
c) a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi
régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről szóló
1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozatot,
d) a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei
önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források
megoszlásáról, valamint a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló
1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozatot.
A Kormány nyilatkozza, hogy javaslatára az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 –
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozatot (a
továbbiakban: OFTK).
A Felek célja e megállapodással, hogy
a) biztosítsák a megyében tervezett fejlesztések összehangoltan és olyan módon kerüljenek
megvalósítására, hogy az Magyarország, a magyar állampolgárok és a megyében élő polgárok
érdekeit egyaránt szolgálják,
b) megye területfejlesztési koncepciójában foglalt, az OFTK-val összhangban álló fejlesztési
elképzelések megvalósítását elősegítsék,
c) megteremtsék annak feltételeit, hogy a megye középtávú fejlesztési terveiben foglalt fejlesztési
elképzeléseinek megvalósítása érdekében a Felek által kiemelt jelentőségűnek nyilvánított
fejlesztési javaslatok a 2014–2020 közötti uniós programozási időszakban megvalósuló operatív
programokba beépíthetőek legyenek,
d) biztosítsák, hogy a megyei önkormányzatok aktívan közreműködhessenek a megyét érintő
térségi és határon átnyúló együttműködési programokban.

II.
Az együttműködésről
7. A Felek megállapodnak, hogy az I. fejezetben meghatározott célok érdekében, elsődlegesen a III.
fejezetben meghatározott területeken
a) a Kormány rendszeresen eljuttatja azokat az információkat, megadja azt a tájékoztatást és az
iránymutatást a megyei önkormányzatok részére, amelyek álláspontja szerint azoknak a
jogszabályban meghatározott feladatai szabályos, hatékony és célszerű elvégzéséhez szükséges,
b) a Kormány kikéri a megyei önkormányzatok véleményét minden, a feladatkörüket érintő,
fejlesztéspolitikai szempontból jelentős kérdésben – ha azt sürgős szükség vagy más alapos ok
ésszerűtlen mértékben meg nem nehezíti –,
c) a Kormány biztosítja fejlesztéspolitikáért felelős kormányzati szerve útján, hogy a megyei
önkormányzatoknak rendszeresen személyes konzultációra nyíljon lehetőségük,
d) a Kormány szakmailag támogatja és koordinálja a Nemzetgazdasági Minisztérium útján és a
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Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal bevonásával a megyei önkormányzatoknak a 2014–2020
közötti uniós programozási időszakra történő tervezési felkészülését,
e) a megyei önkormányzatok a kialakuló legjobb gyakorlataikról rendszeresen tájékoztatják
egymást és a Kormányt,
f) a megyei önkormányzatok az I. fejezetben meghatározott cél elérése érdekében – elsődlegesen a
III. fejezetben meghatározott területeken – javaslatot tehetnek a Kormány részére, amely azt a
lehetőségekhez mérten figyelembe veszi.
8. A Kormány nyilatkozza, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban:
TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP)
irányító hatósági funkcióit a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el, a támogatói döntéseket a
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (a továbbiakban: ROP IH) saját
jogkörében (és felelősségére).
9. A megyei önkormányzatok vállalják, hogy a TOP és VEKOP fejlesztései kapcsán részt vesznek a
pályázatok kiírásának előkészítésében, projektgenerálási, véleményezési feladatok ellátásában, az
értékelésben, a döntési javaslatok megfogalmazásában a ROP IH, illetve a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság részére.
10. A megyei önkormányzatok vállalják az integrált területi beruházások (a továbbiakban: ITI) körében,
hogy
a) ellátják a megyei ITI-vel összefüggő tervezési feladatokat (stratégia és projektlista, beleértve a
projekteket és a kis projekt alap lehetőségét is),
b) a ROP IH-val való tárgyalásos folyamat eredményeként kerül elfogadásra az ITI Stratégia,
c) ITI gazdai feladatkörében monitorozza és nyomon követi a stratégiájának megvalósulását,
valamint jelent arról a finanszírozó irányító hatóságnak.
11. A megyei önkormányzatok vállalják, hogy a közösség által irányított helyi fejlesztések (a
továbbiakban: CLLD) körében
a) elősegítik a CLLD csoportok közötti földrajzi lehatárolások összehangolását,
b) támogatják és segítik a helyi fejlesztési stratégia megalkotását és végrehajtását,
c) elősegítik, hogy a város-vidék kapcsolatok erősítésére fókuszáló helyi projektek uniós forrásai –
a helyi fejlesztési stratégiák célrendszeréhez illeszkedve – kiemelten járuljanak hozzá a vidéki
térségek fejlesztéséhez,
d) támogassák a területüket érintő stratégiák összehangolását, annak érdekében, hogy a megye
területén megvalósuló fejlesztések minél több szinergikus hatást eredményezzenek (pl. megyei
programok kistérségi csomagjaival).
12. A Kormány vállalja a CLLD-vel összefüggésben, hogy a megyei önkormányzatok koordinációs
feladatának ellátásához módszertani támogatást nyújt.
13. A megyei önkormányzat vállalja, hogy a Kormány által részére megküldött anyagot a
véleményezésre felkérő levélben megjelölt módon és határidőben véleményezi és arról tájékoztatja
a Kormányt. Az ilyen célra megállapított határidő három munkanapnál akkor lehet rövidebb, ha azt
sürgős szükség vagy más alapos ok indokolja.

III.
Az együttműködés elsődleges területei
14. A Felek az együttműködés elsődleges területeiként az e fejezetben megjelölt kérdésköröket
azonosítják.
15. A Kormány határozatot hozott arról, hogy
a) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) végrehajtásában a
decentralizált forrásokat három területi szinten kell tervezni: megyei szinten, a megyei jogú
városok és térségük, valamint a térségi központi szerepkört betöltő városok és kistérségük
szintjén,
b) a TOP keretében három szinten folyó tervezés összehangolásában a megye területén a megyei
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önkormányzat koordinációs szerepet tölt be,
c) a megyei önkormányzat a tervezés során partnerségben együttműködik a megye területén
található megyei jogú várossal,
d) a megyei önkormányzatok szerepet vállalnak az ágazati programok területi igényének
közvetítésében és becsatornázásában, valamint az ágazati fejlesztések megyén belüli
összehangolásában, megteremtik a területi összehangolás megyei feltételeit, elősegítik a térségi
feltételekhez megfelelő fejlesztések tervezését és megvalósítását.
16. A Felek megállapodnak abban, hogy – a tervezés területi szerveződése erősítése érdekében –
megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek a megyei
önkormányzatok irányítása alá kerüljenek. A Felek célja ezzel annak biztosítása a megyék számára,
hogy a 2014–2020 közötti uniós programozási időszak tervezésével, végrehajtásával, valamint a
területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges
munkaszervezet a megyei önkormányzatok rendelkezésére álljon.
17. A Kormány biztosítja, hogy a határmenti együttműködési programok tervezése és a későbbi
fejlesztési igények megvalósítása érdekében a határ menti megyék megyei önkormányzatai szerepet
vállalhassanak a programok tervezési munkacsoportjában, ezzel is gazdasági és kulturális hidat
építve a szomszédos országok határmenti régióival.

IV.
Záró rendelkezések
18. Jelen stratégiai megállapodás azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek közül az időben
utolsóként aláíró szerződő fél képviselője aláírja a megállapodást.
19. A Felek jelen megállapodás megkötéséhez szükséges jóváhagyást az arra irányadó eljárásrendben
biztosították, a Felek képviselői így megfelelő felhatalmazottsággal rendelkeznek jelen
megállapodás aláírásához.
20. A Felek jelen megállapodásban stratégiai céljaikat határozták meg, a megállapodás rendelkezéseiből
a Felek egyikét illetően sem keletkezik kötelezettség valamely szolgáltatás teljesítésére, vagy
jogosultság a másik szerződő fél szolgáltatásának követelésére.
21. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás tudomására. A Felek
kapcsolattartóként olyan személyeket jelölnek ki, akik az általuk képviselt szerződő fél nevében
nyilatkozattételre jogosultak. A kapcsolattartó nyilatkozatát az általa képviselt szerződő fél
cselekményének kell tekinteni, a részére teljesített kötelezettséget pedig úgy kell tekinteni, mint
amit az általa képviselt szerződő fél javára teljesítettek. A Felek a kapcsolattartóik személyéről és az
ő elérhetőségeiről e megállapodás megkötését követő öt munkanapon belül tájékoztatják egymást, a
kapcsolattartó személyének, illetve az elérhetőségek megváltozásáról ugyanilyen határidőn belül és
módon tájékoztatást adnak.
22. A Felek megállapodnak, hogy e megállapodást csak kifejezetten e megállapodás módosítására
irányuló, írásba foglalt szerződésmódosítás útján módosítják. A Felek e megállapodást írásban a
tárgyév utolsó napjára írásban felmondhatják, avagy ha a felmondás valamennyi féllel történő
közlése és a fordulónap között legalább harminc nap időköz nincs, úgy a felmondást úgy kell
tekinteni, mint amely a soron következő év utolsó napjára szól.
23. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások
révén törekszenek megoldani.
A Felek jelen stratégiai megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás
szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2014. „

”
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Magyarország Kormánya
képviseli: Orbán Viktor, miniszterelnök

Baranya Megyei Önkormányzat
képviseli: Tiffán Zsolt, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
képviseli: Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Békés Megyei Önkormányzat
képviseli: Farkas Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
képviseli: dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke

Csongrád Megyei Önkormányzat
képviseli: Magyar Anna, a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Fejér Megyei Önkormányzat
képviseli: Törő Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
képviseli: dr. Szakács Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
képviseli: Kocsis Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Heves Megyei Önkormányzat
képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
képviseli: Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
képviseli: Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Nógrád Megye Önkormányzata
képviseli: Becsó Zsolt, Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
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Pest Megye Önkormányzata
képviseli: dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Somogy Megyei Önkormányzat
képviseli: Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
képviseli: Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Tolna Megyei Önkormányzat
képviseli: dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Vas Megyei Önkormányzat
képviseli: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat
képviseli: Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Zala Megyei Önkormányzat
képviseli: Manninger Jenő, a Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
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13. számú melléklet

Általános vélemény:
A Koncepció mind formailag, mind tartalmilag követi a területfejlesztési koncepció
szabályaira vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint tartalmi szempontból
megfelel a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
által kiadott „Útmutató a megyei önkormányzatok számára a megyei területfejlesztési
koncepciók kidolgozásához, valamint az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció kidolgozásában való közreműködéshez” című dokumentumban
előírtaknak.
Részletes észrevételek:
A II. prioritás a „Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások
növelésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében”.
Véleményünk szerint elsődleges cél kell hogy legyen, a helyi erőforrásokra épülő
gazdaságfejlesztés, ugyanakkor indokolt esetben külső erőforrások bevonása is
szükséges lehet, de fontos hogy ezek ne rontsák a helyi gazdasági szereplők
esélyeit.
A megküldött koncepció alapján nyilvánvaló, hogy Baranya megye számára stratégiai
kérdés Pécs nagytérségi csomóponttá válása. Véleményünk szerint Pécs jelenleg is
nagytérségi csomópontnak tekinthető, hiszen a Dél-dunántúli Régió régióközpontja,
amely NUTS 2-es szintnek felel meg. A nagytérségi szerep erősítése és további
kutatás-fejlesztési és logisztika funkciók erősítése rendkívül fontos Pécs és egyben
egész Baranya megye számára.
A koncepció nagy hangsúlyt fektet a közlekedési hálózat fejlesztésére (M6, M60
meghosszabbítására, az M65 építése M60- M9 között. Hiányoljuk ugyanakkor az M9es gyorsforgalmi út megemlítését az anyagból, amely érinti Baranya megye É-i
részét (Komló becsatlakozása).
Hiányoljuk a dokumentumból Tolna megye számára is kiemelten fontos
vasútfejlesztést említését (Dombóvár-Pécs, Bátaszék, „Déli” vasút Kostanca-Adria).
A területfejlesztési szakmai dokumentumban nem találtunk utalást az észak –
mecseki bányászati lehetőségekről; a Duna nyújtotta rekreációs lehetőségekről
(Mohács szerepe jelentős lehet); a Limes útvonal nem került megemlítésre, mint
turisztikai lehetőség a Duna-Dráva Nemzeti Parkban; nem tér ki a dokumentum a
Szekszárdi és a Villányi Borvidék, valamint a híres pincefalvak esetleges
együttműködési lehetőségeire. Szükségesnek ítéljük a szomszédos megyékkel való
együttműködési lehetőségek részletes ismertetését a dokumentumban.
A koncepció kitér az Ős-Dráva Program folytatására, amely a Baranya megyében
található hátrányos helyzetű települések egy jelentős részének a kitörési lehetőséget
biztosítja, ugyanakkor nem találtunk utalást arra, hogy az Ős-Dráva Programmal nem
érintett hátrányos helyzetű kistelepülésekre milyen jellegű beavatkozásokat tervez a
megye.

14. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (a
továbbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Dr. Józan-Jilling
Mihály, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Njtv.) 80. § (1)-(4) bekezdése alapján, a felek között 2012. május hónap 30. napján
létrejött Megállapodás módosítása tárgyában.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Felek a Megállapodás II. rész 12. pont b) alpont utolsó francia bekezdését az
alábbiak szerint módosítják:
„ - az írásba foglalás nélküli kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele a
kifizetési bizonylat alapján történik.”
Felek a Megállapodás II. rész 12. pont c) alpontját az alábbiak szerint
módosítják:
és
részletező
„
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
könyvvezetéséről
nyilvántartásainak vezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik az
államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet és annak végrehajtása
tárgyában kiadott miniszteri rendeletekben foglalt előírások szerint.”
Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás II. rész 12. pont d)-o) alpontjai érvényüket vesztik, azokat törlik a Megállapodásból.
Felek a Megállapodás II. rész 13. pont a)-b) alpontját az alábbiak szerint
módosítják:
„a) a költségvetési koncepciót a hatályos jogszabályokban foglalt határidőig kell
előkészíteni;
b) a koncepció elkészítéséhez a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az
előzetes elgondolásait a benyújtási határidőt megelőzően legalább 10 nappal
átadja a megyei főjegyzőnek;
Felek a Megállapodás II. rész. 13. pont r) és s) alpontját a következők szerint
módosítják:
„r) a költségvetés végrehajtásával összefüggő adatszolgáltatások, beszámolók
elkészítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a jogszabályban rögzített vagy a Magyar
Államkincstár által meghatározott határidők betartásával, az adatszolgáltatások,
beszámolók körét és tartalmát jogszabályok határozzák meg;
s) a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé beterjesztésre kerülő
beszámolók határozat tervezeteit a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti elő a
jogszabályokban foglalt határidők betartásával, a testületi ülések időpontjára
figyelemmel; a tervezetet a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének, aki az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételéről
tájékoztatja a megyei főjegyzőt,ezt követően az előterjesztés a Megyei
Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítésére vonatkozó szabályok
szerint történik.
Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás II. rész 13. pont t)-u)
alpontjai érvényüket vesztik, azokat törlik a Megállapodásból.
Felek a Megállapodás II. rész 23. , 24. és 25. pontját az alábbiak szerint
módosítják:
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8.
9.

10.
11.
12.
13.

„23. A tárgyévi költségvetést és a tárgyévet követő évek előirányzatait terhelő
kötelezettséget vállalni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Ávr.) foglalt rendelkezések betartásával lehet.
24. Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi
önkormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
javára szóló kötelezettségvállalásra a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke által kijelölt nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult.
25.
Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében meghatározott
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést
megelőzően, írásban lehet.
Felek megállapodnak abban, hogy a II. rész 26.-29. alpontja érvényét veszti,
azokat törlik a megállapodásból.
Felek a Megállapodás II. rész 41. pontját a következők szerint módosítják:
„A készpénzes kifizetések és bevételezések esetében az utalványozás a
kiadási, bevételi pénztárbizonylatra történő rávezetéssel vagy külön
utalványrendelet alkalmazásával történhet.”
A Megállapodás 48. pontjában megjelölt II. fejezet 16. pont „ II. fejezet 13. pont
„-ra módosul.
A Megállapodás 30.-51. pontjának számozása 26.-47. pontra módosul.
A Megállapodás módosítással nem érintett pontjait a felek változatlanul
érvényesnek tekintik.
A módosítás 2014. március 1-jén lép életbe.

Szekszárd, 2014. február …..

Józan-Jilling Mihály
a Tolna Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Szekszárd, 2014. február …..

dr. Puskás Imre
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:
A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (II.
….) közgyűlési határozatával jóváhagyta.
A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a
…/2014. (II. …) határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2014. ………….
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

15. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a
továbbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Sárközi János, a Tolna
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Njtv.) 80. § (1)-(4) bekezdése alapján, a felek között 2012. május hónap 30. napján
létrejött Megállapodás módosítása tárgyában.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Felek a Megállapodás II. rész 15. pont b) alpont utolsó francia bekezdését az
alábbiak szerint módosítják:
„ - az írásba foglalás nélküli kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele a
kifizetési bizonylat alapján történik.”
Felek a Megállapodás II. rész 15. pont c) alpontját az alábbiak szerint
módosítják:
és
részletező
„
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
könyvvezetéséről
nyilvántartásainak vezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik az
államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet és annak végrehajtása
tárgyában kiadott miniszteri rendeletekben foglalt előírások szerint.”
Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás II. rész 15. pont d)-o) alpontjai érvényüket vesztik, azokat törlik a Megállapodásból.
Felek a Megállapodás II. rész 16. pont a)-b) alpontját az alábbiak szerint
módosítják:
„a) a költségvetési koncepciót a hatályos jogszabályokban foglalt határidőig kell
előkészíteni;
b) a koncepció elkészítéséhez a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az
előzetes elgondolásait a benyújtási határidőt megelőzően legalább 10 nappal
átadja a megyei főjegyzőnek;
Felek a Megállapodás II. rész. 16. pont r) és s) alpontját a következők szerint
módosítják:
„r) a költségvetés végrehajtásával összefüggő adatszolgáltatások, beszámolók
elkészítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a jogszabályban rögzített vagy a Magyar
Államkincstár által meghatározott határidők betartásával, az adatszolgáltatások,
beszámolók körét és tartalmát jogszabályok határozzák meg;
s) a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé beterjesztésre kerülő
beszámolók határozat tervezeteit a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti elő a
jogszabályokban foglalt határidők betartásával, a testületi ülések időpontjára
figyelemmel; a tervezetet a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének, aki az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételéről
tájékoztatja a megyei főjegyzőt,ezt követően az előterjesztés a Megyei
Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítésére vonatkozó szabályok
szerint történik.
Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás II. rész 16. pont t)-u)
alpontjai érvényüket vesztik, azokat törlik a Megállapodásból.
Felek a Megállapodás II. rész 26. , 27. és 28. pontját az alábbiak szerint
módosítják:

2
„26. A tárgyévi költségvetést és a tárgyévet követő évek előirányzatait terhelő
kötelezettséget vállalni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
(a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Ávr.) foglalt rendelkezések betartásával lehet.
27. Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi
önkormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
javára szóló kötelezettségvállalásra a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke által kijelölt nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult.
28.
Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében meghatározott
kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést
megelőzően, írásban lehet.”
8.
Felek megállapodnak abban, hogy a II. rész 29.-32. alpontja érvényét veszti,
azokat törlik a megállapodásból.
9.
Felek a Megállapodás II. rész 44. pontját a következők szerint módosítják:
„A készpénzes kifizetések és bevételezések esetében az utalványozás a
kiadási, bevételi pénztárbizonylatra történő rávezetéssel vagy külön
utalványrendelet alkalmazásával történhet.”
10. A Megállapodás 33.-53. pontjának számozása 29.-49. pontra módosul.
11. A Megállapodás módosítással nem érintett pontjait a felek változatlanul
érvényesnek tekintik.
12. A módosítás 2014. március 1-jén lép életbe.
Szekszárd, 2014. február …..

Sárközi János
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Szekszárd, 2014. február …..

dr. Puskás Imre
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Záradék:
A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (II.
….) közgyűlési határozatával jóváhagyta.
A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a
…/2014. (II. …) határozatával jóváhagyta.
Szekszárd, 2014. ………….
dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

16. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat tervadatai
az államháztartásról szóló törvény 29/A. §-a alapján meghatározott saját bevételeiről
és a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezttségeiről
2015-2017. évekre vonatkozóan

Megnevezés
Helyi adóból származó bevétel

Sor-

Tárgyév

szám

(2014.)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyávet követő
1. évben
2. évben
3. évben

Összesen

01

0

02

0

03

0

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből
és hasznosításából származó bevétel
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszközök, immateriális jószág
értékesítéséből származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítésből, privatizációból
származó bevétel
Bírság-,pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

04
05

1000

1000

400

400

06
07

2800
0
0
0

08

0

Saját bevételek:

09

1000

1000

400

400

2800

Saját bevételek 50 %-a

10

500

500

200

200

1400

Előző években keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forg.hoz.

12

0

13

0

14

0

Váltó kibocsátása

15

0

Pénzügyi lízing

16

0

17

0

18

0

19

0

Szerződésben kapott halasztott fizetés,
részletfizetés
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével
megkötött adásvételi szerződés
Kezességvállalásból illetve
garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

20

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

22

0

23

0

Váltó kibocsátása

24

0

Pénzügyi lízing

25

0

26

0

27

0

Szerződésben kapott halasztott fizetés,
részletfizetés
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével
megkötött adásvételi szerződés
Kezességvállalásból és garanciavállalásból
eredő fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel

28
29

0

0

0

0

0
0

30

500

500

200

200

1400

1
17. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés
Tárgya, megnevezése, mennyisége

1

árubeszerzés

2

építési beruházás

3

szolgáltatás

1.

A TOP-hoz illeszkedő
területfejlesztési
részdokumentumok kidolgozásának
II. fázisa, valamint az uniós
forrásból támogatandó megyei
projektötletek összegyűjtése

Tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

Az eljárás
megindításának várható
időpontja

Eljárás
befejezésének
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja,
vagy a szerződés
időtartama

szolgáltatás

nemzeti eljárásrend

Kbt. 122/A.§

2014. február

2014. március

2014. augusztus

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

EU támogatás

Bírálóbizottság tagjai

a 35/2013. (IX.20.)
közgyűlési határozat
szerint

