
 

                   Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 10. 
számú napirendi pontja 

Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat területfejlesztési tervezési 
feladatairól 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Közgyűlés valamennyi bizottsága. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 

A megyei önkormányzatok 2012. január elsejétől a terület-és vidékfejlesztés 
egyik legfontosabb területi szereplőjévé váltak. A feladatok megyei hatáskörbe 
helyezése és a regionális és kistérségi szint szerepének csökkentése egyszerre 
indult meg. Az előttünk álló új (2014-2020) európai uniós finanszírozási időszakra 
való felkészülés komoly feladatokat ad a megyei önkormányzat számára. A 2012. 
szeptember 1-től felállított Területfejlesztési Osztály a tervezésbe bevont más 
szervezetekkel együtt 2012. novemberre elkészítette Tolna megye 
helyzetértékelését. Ez a dokumentum alapozza meg az előttünk álló tervezési 
feladatokat, melyek a következők: 

A helyzetértékelést követően a tervezési munkát a javaslattevő fázis követi, 
melynek keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai javaslata alapján: 

- meg kell határoznunk a megye jövőképét 2030 –ig. (mindenre 
kiterjedő célállapot bemutatására kell törekedni, úgy hogy elérni kívánt 
térstruktúrát stratégiai szinten térképen is be kell mutatni); 

- a megyére vonatkozó célrendszert kell felállítani, melynek keretében 
ki kell térnünk a megfogalmazott célok és a helyzetértékelés 
kapcsolatára; 

- meg kell határoznunk azt a legfeljebb 3 átfogó célt, amelyek a megye 
legfontosabb, kiemelt jelentőségű fejlesztési irányát jelentik (egyedi, 
helyi adottságokra, erőforrásokra alapozott átfogó célt kell megjelölni, 
amely a megye kitörési pontját jelentik (jelenthetik); 

- ki kell választanunk azt a maximum 7 stratégiai célt, amely a megye 
2020-ig tartó alapvető fejlesztési irányait meghatározzák (az ágazati 
célok mellett fontos, hogy területi célok is meghatározásra kerüljenek, 
melynek segítségével a megye fejletlenebb térségeinek a 
felzárkóztatása biztosítható); 

- meg kell fogalmaznunk azt a legfeljebb 7 horizontális célt vagy elvet, 
amelyeket a megyei fejlesztések során a tervezett fejlesztéseknek, 
beruházásoknak együttesen is szolgálnia kell. 

- Be kell mutatnunk a megyére kialakított célrendszer belső és külső 
koherenciáját is, melynek keretében meg kell vizsgálnunk az általunk 
megfogalmazott célok és elvek kapcsolatát, valamint át kell 
tekintenünk az általunk készített szakmai anyag és az alábbi 



 

tervdokumentumok kapcsolatát (Növekedési Terv, Új Széchenyi Terv, 
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia, Nemzeti 
Vidékstratégia, Országos Területfejlesztési Koncepció, Országos 
Fejlesztési Koncepció). 

- Meg kell fogalmazni azokat a térhasználati elveket, amelyek 
információval tudnak szolgálni az országos és megyei 
területrendezés, illetve az egyes infrastrukturális és 
intézményszervezési ágazati beavatkozások végrehajtásához. 

- Le kell írnunk azokat a prioritásokat, amelyek a megfogalmazott célok 
elérését szolgálják (ágazati és területi prioritásokat is meg kell 
fogalmazni). 

- A megye szempontjából legfontosabb, vagy meghatározó szereplők 
számára (ágazatok, intézmények, szervezetek), a koncepciónak 
közvetlenül is üzeneteket kell megfogalmaznia. 

A felsorolt előttünk álló feladatokat és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
útmutatása alapján legkésőbb 2012. február 28-ig el kell végeznünk, melynek 
eredményeként el kell készítenünk Tolna Megye Területfejlesztési Koncepcióját. A 
Közgyűlés által már korábban elfogadott Partnerségi Tervben meghatározásra 
kerültek azon érintettek, akiket közvetlenül vonunk be a megyei koncepció 
elkészítésébe, a tervezési munkába. A 2012. november 30-i Közgyűlést megelőzően 
2012. november 23-án egy indító rendezvény keretében az érintettek egy körével a 
közös tervezési munkára irányuló együttműködési megállapodások aláírására is sor 
kerül. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2012. (XI. 30.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat területfejlesztési tervezési 
feladatai tárgyában: 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat területfejlesztési tervezési 
feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
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