
     
 

                   Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. 
számú napirendi pontja 

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai 
koordinációs feladatok ellátása céljából létrehozandó Megyei 
Tervezéskoordinációs Testület és munkacsoportok összetételének 
jóváhagyására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Közgyűlés valamennyi bizottsága. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Nemzeti Tervezéskoordinációs Hivatal (NTH) a megyei önkormányzatok részére, 
az ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázati felhívásban rögzített területfejlesztési 
feladatköréhez kapcsolódóan elkészítette a megyei önkormányzatok tervezés 
koordinációs feladatairól szóló iránymutatást. Ez alapján az NTH javasolja különböző 
koordinációs testületek fölállítását: 
 
Megyei Tervezéskoordinációs Testület (MTT) – a megyei tervezési folyamat 
szakmai tervezési koordinációja 

A megyei programozás szakmai koordinációját biztosítandó javasolt – közgyűlési 
határozattal – egy megyei tervezéskoordinációs testület létrehozása, amely dönt az 
egyes megyei szintű tervdokumentumok időközi és végső változatainak szakmai 
elfogadásáról és a megyei önkormányzat közgyűlése elé terjesztéséről. Ugyanez a 
szervezet készíti elő – egyeztetve az érintett megyék hasonló MTT-ivel – a regionális 
területfejlesztési konzultációs fórum elé kerülő szakmai anyagokat. Az MTT tehát 
eljár mindazon szakmai dokumentumok tervezése kapcsán, ahol a megyének 
közvetlen tervezési kompetenciája van. 

Az NTH javaslata alapján az MTT-ben elsősorban a megyei szintű releváns szakmai 
és érintett szervezetek (kamarák, érdekképviseletek, vállalkozó együttműködések, 
érintett RFÜ képviselői, stb.) nagy tapasztalatú képviselői kapnak helyet. A testület 
létszáma maximum 10-15 fő között lenne, és kerülendő e szakmai testületen belül a 
többségi politikusi részvétel, hiszen a helyi döntéshozók elsősorban a megyei 
közgyűlésben gyakorolják döntéshozatali jogkörüket. Az NTH javasolja, hogy az MTT 
tagjait a megyei közgyűlés jelölje ki határozattal, az MTT elnöke a megyei közgyűlés 
elnöke vagy egyik alelnöke, illetve jegyzője legyen. A megyéknek – az MTT 
létrehozásáról szóló közgyűlési határozattal – egyúttal ki kell jelölniük az MTT 
munkaszervezetét, melynek feladata a tervezési és konzultációs folyamat operatív 
szintű menedzsmentjének biztosítása. 



     
 

Az MTT legalább havonta kétszer ülésezik, az ülések között a tagok folyamatos 
kommunikációt folytatnak, egyeztetnek. 
 
Területi Munkacsoportok (TMCs) – területi (kistérségi) szintű szakmai tervezési 
koordináció 

A területi érdekek érvényesítése, valamint az alulról jövő fejlesztési javaslatok 
feltérképezése és becsatornázása érdekében javasolt az MTT-ket támogató, területi 
munkacsoportok létrehozása kistérségi szinten, az adott térségben meghatározó 
szerepet játszó település (város) vezetésével. Fontos, hogy valamennyi város 
legalább 1-1 képviselője, továbbá a nem városi jogállású települések képviseletében 
1 fő tagja legyen a területi munkacsoportnak. Az NTH javaslata szerint a 
munkacsoportokban fele-fele arányban képviseltetnék magukat a politikai és szakmai 
szereplők.  

A területi munkacsoportok lehatárolásáról és tagjairól az MTT dönt, az adott 
kistérségben található városok és az MTT tagok konszenzusos javaslata alapján. 

A TMCS-k feladata a megyei szinten zajló tervezés meghatározó területi 
alapegységét képező kistérségek (kivéve: megyei jogú városok) vonatkozásában 
megfogalmazott integrált kistérségi fejlesztési részprogramok véleményezése és 
elkészítésük szakmai koordinációja. A megye feladata, hogy minden egyes kistérség 
vonatkozásában kijelöljön 1-1 db kistérségi fejlesztési részprogramot.  

 

Ágazati Munkacsoportok (ÁMCs) – az ágazati szintű szakmai tervezési koordináció 

Figyelembe véve, hogy a területiség mellett az ágazati lefedettség is fontos a 
fejlesztési irányvonalak teljes körű feltérképezése érdekében, az NTH javasolja 
ágazati munkacsoportok létrehozását is, amelyek mind a TOP-hoz illeszkedő megyei 
területfejlesztési részdokumentum, mind pedig az ágazati OP-khoz illeszkedő megyei 
területfejlesztési részdokumentum elkészítésében részt vennének. Javaslatuk szerint 
az ÁMCS-k tagjaiként alapvetően nem politikusok, hanem az adott ágazat, illetve a 
kistérségek kijelölt szakértői tevékenykednének, míg a munkacsoportok 
lehatárolásáról és tagjairól az MTT döntene, az MTT tagok javaslatai alapján.  

Amennyiben a megyei gazdaságfejlesztési részprogramban kiemelt térség 
fejlesztése szerepel, úgy ehhez kapcsolódva önálló munkacsoport felállítását 
javasolja az NTH az érintett ágazati/szakmai és területi szereplők 1-1 képviselőjének 
bevonásával. 
 
A Tolna megyei programozás szakmai koordinációjához kapcsolódó testületek 
összetételére vonatkozó javaslatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására! 
 



     
 

     Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2013. (XII. 20.) 
közgyűlési határozata a Tolna megyei 
területfejlesztési tervezés koordinációs 
feladatok tárgyában: 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által, a megyei 
önkormányzatok területfejlesztési, tervezés 
koordinációs feladatairól kiadott útmutató alapján a 
Tolna Megyei Önkormányzatnál az e feladatok 
elvégzéséhez kapcsolódó munkacsoportok 
összetételére vonatkozó javaslatot a határozat 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 
 

Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:      azonnal 
 

 
Szekszárd, 2013. december 05. 

 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 



     
 

            
           Melléklet 
     
                                              Melléklet a …./2013. (XII.20.) közgyűlési határozathoz 
 
 
A Tolna megyei programozás szakmai koordinációjához kapcsolódó testületek 

összetétele 

 

I. Megyei Tervezéskoordinációs Testület (MTT) 

Tagjai: 
 Tolna Megyei Önkormányzat Elnöke/Alelnöke 
 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Főjegyzője 
 Tolna Megyei Kormánymegbízott 
 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője 
 Tolna Megyei Agrárkamara elnöke 
 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
 Civil Szervezetek Országos Szövetsége (CISZOK) Tolna megyei Szervezete 

elnöke 
 Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke 
 Magyar Közút Nonprofit Zrt.  Tolna Megyei Igazgatóság igazgatója 

 
 

Munkaszervezete: 
 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály 

 
 

II. Területi Munkacsoportok (5 db) – (CLLD lehatárolás szerint: jelenleg 5 
kistérség), egyenként minimum 7 fős 

Tagjai: 
 kistérségi társulás elnöke 
 város/ok polgármesterei 
 városi civil tanács elnöke 
 Tolna Megyei Agrárkamara delegáltja (1 fő kistérségi lakos) 
 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara delegáltja (1 fő kistérségi lakos) 
 illetékes LEADER HACS elnöke/elnökei 
 a térség országgyűlési képviselője 

 

III. Ágazati Munkacsoportok (ÁMCS) 

 



     
 

III. 1. Gazdaságfejlesztési munkacsoport (GINOP, KEHOP, IKOP): 

Tagjai: 
 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője 
 Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) Tolna megyei képviselője 
 Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének (FIVOSZ) Tolna megyei 

képviselője 
 Tolna Megyei Mérnöki Kamara képviselője 
 Tolna Megyei Agrárkamara képviselője 
 Tolna Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek képviselői 
 Magyar Közút Nonprofit Zrt.  Tolna Megyei Igazgatóság igazgatója 
 Tolna Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 

elnöke 
 Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója 
 MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója 
 Dél-Dunántúli Építőipari Klaszter képviselője 
 Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter képviselője 
 Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. képviselője 
 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság képviselője 
 Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 

 

III. 2. Vidékfejlesztési munkacsoport (TOP, VP, MAHOP): 

Tagjai: 
 Tolna Megyei Agrárkamara képviselője 
 Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Tolna megyei szervezetének képviselője 
 Tolna megyei LEADER HACS-ok elnökei 
 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Tolna megyei képviselője 
 Tolna Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége elnöke 
 AGROATTALA Termelői Csoport, Mezőgazdasági Szövetkezet képviselője 
 Bogyiszlói Olajmag – 18 Termelői Csoport Kft. képviselője 
 Dél-Dunántúli Növénytermesztők Hangya Szövetkezet képviselője 
 DOMBÓ-NEKTÁR Méhészeti Termeltető és Értékesítő Szövetkezet 

képviselője 
 Dunamelléki Tejértékesítő, Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet képviselője 
 Gabona-27 Termelői Csoport Kft. képviselője 
 Hegyháti – Termelői Csoport – Baromfitenyésztő és Értékesítő Szövetkezet 

képviselője 
 Kapos Cukorrépa Termelők Szövetkezete képviselője 
 Kapos Környéki Gabona Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet képviselője 
 Közép-Dunántúli Olajnövény Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet 

képviselője 
 Regölyi Gabona Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet képviselője 
 RÉGIÓ-MILK Tejtermelő és Értékesítő Szövetkezet képviselője 
 Szakcs-Agro Gabona – Termelői Csoport – Termeltető és Értékesítő 

Szövetkezet képviselője 



     
 

 Tevel és Környéke Gabona – Termelői Csoport – Termesztő és Értékesítő 
Szövetkezet képviselője 

 Zomba és Környéke Kereskedelmi Szolgáltató Szövetkezet képviselője 
 

III. 3. Emberi erőforrás fejlesztési munkacsoport (EFOP) 

Tagjai: 
 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar dékánja 
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tolna megyei tankerületi vezetői 
 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője 
 Civil Szervezetek Országos Szövetsége (CISZOK) Tolna megyei 

szervezete képviselője 
 Lakható Szekszárdért Egyesület (Civil Információs Centrum működtetése) 

képviselője 
 Tolnatej Zrt. képviselője 
 Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazgatója 

 


