
 

                   Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 8. számú 
napirendi pontja 

Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmi vitájának 
meghosszabbítására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. február 15-i Közgyűlésre 
elkészítette a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció első munkaváltozatát, 
vitaanyagát.  A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása alapján 2012. február 28-
ig összeállítottuk a Tolna Megye Területfejlesztési Koncepció társadalmasítási 
változatát. A szakmai dokumentumot ezt követően 45 napon keresztül 
társadalmasításra közzé tettük és megküldtük véleményezésre a 218/2009.(X.6.) 
Korm. rendelet 10. sz. melléklete szerint a kötelezően véleményezésre felkért 
szervezeteknek. 

A Koncepció véleményezésére mindezek alapján 2013. április 14-ig volt 
lehetőség. A megadott határnapig több mint 60 vélemény érkezett a Hivatalhoz 
levélben, vagy e-mailen keresztül. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Elnöke a Területfejlesztési Osztály vezetőjével területi konzultációs fórumokat is 
tartott Dombóváron, Pakson, Szekszárdon és Tamásiban. A társadalmi egyeztetésre 
meghívtuk a környékbeli önkormányzatok polgármestereit a jelentősebb (Partnerségi 
Tervben megjelölt) vállalkozásokat, érdekvédelmi és civil szervezetek képviselőit is. 

Általánosságban elmondható, hogy a többségi vélemény szerint a Koncepció 
egy jó alapdokumentumnak tekinthető, amely kijelöl egyértelmű, a korábbi 
koncepcióktól is eltérő új fejlesztési irányokat is. Számos építő jellegű kritika és 
vélemény is megfogalmazódott, melyek vizsgálata, értékelése és Koncepcióba 
építése megkezdődött. 

A megyei tervezési munkával párhuzamosan zajlik az országos tervezés is. Az 
előzetes ütemterv szerint 2013. április hónap végén került volna elfogadásra a 
NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció. Előzetes információink alapján a szakmai dokumentum véglegesítése és 
elfogadása csak május végén, június elején várható. Az alsóbb rendű megyei 
koncepciók véglegesítésére és elfogadására csak az országos koncepció elfogadása 
után kerülhet sor, hiszen a megyei, területi tervezési dokumentumoknak 
maradéktalanul illeszkedniük kell az országos tervdokumentumhoz. 

Úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben indokolt lenne a megyei koncepció 
társadalmi vitájának meghosszabbítása, ezáltal még több értékes vélemény érkezhet 



 

be a végleges Közgyűlési elfogadásig. Javasoljuk a Tolna Megyei Területfejlesztési 
Koncepció társadalmi egyeztetését 2013. május 15-ig meghosszabbítani. 

Kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására! 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

     Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2013. (IV. 26.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Területfejlesztési Koncepció tárgyában: 

1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció 
társadalmi vitájának meghosszabbítására 
vonatkozó javaslatot elfogadja. 
 

2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció 
társadalmi vitáját 2013. május 15-ig 
meghosszabbítja. 
 

Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:      2013. április 26. 
 

 
Szekszárd, 2013. április 15. 

 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 


