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Egyszerű többség 
 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 12. számú 
napirendi pontja 
 
Javaslat Fadd nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezésének 
támogatására  
Előadó: Fehérvári Tamás, közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Fadd Nagyközség Polgármestere megkereséssel élt a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése felé, melyben előadta, hogy Fadd Nagyközség Önkormányzata 
kezdeményezi a település várossá nyilvánítását. A kezdeményezéshez tisztelettel 
kérte a Közgyűlés támogatását. A támogatás fontos tényező lehet az elbírálás és a 
település élete szempontjából, ezért kérte, hogy a csatolt határozati javaslat 
elfogadásával támogassuk elképzeléseiket. 
 
A várossá nyilvánítási eljárást a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) 
Korm.rendelet szabályozza. A kormányrendelet 13-15. §-ai előírják, hogy a község 
fejlettségét, térségi szerepét különösen milyen szempontok alapján kell értékelni, és 
lefektetik, hogy mely községet kell térségi szerepet betöltőnek, valamint átlagos 
városi fejlettségi szintet elérőnek tekinteni. Az előírások nem tartalmazzák kötelező 
elemként a megyei önkormányzat támogatását, ennek ellenére a faddiak mégis 
bizalommal fordultak hozzánk, amelyből a megyei szint véleményének fontosságára 
is következtethetünk. Fadd a település jövőjének alakításába a megyei 
önkormányzatot önként vonta be, és igényét fejezte ki a megye segítő 
közreműködésére. A térségben élő közösségek jogos szándéka, hogy a falvak – ahol 
élnek, és ahol a jövőjüket tervezik – tovább gyarapodjanak, és ebben a felsőbb 
szintű szervek ne gátként, hanem segítő partnerként jelenjenek meg. Tekintettel arra, 
hogy a Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokkal való együttműködés 
jegyében valamennyi megyei település fejlődésének elősegítését tűzte ki céljául, 
kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és támogató döntés 
meghozatalára! 
 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés …. /2016. (II. 12.) 
közgyűlési határozata  
Fadd nagyközség várossá nyilvánítási 
kezdeményezésének támogatásáról 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fadd 
nagyközség várossá nyilvánítását a település 
infrastrukturális, kulturális, intézményi fejlettségére, 
történelmi, társadalmi, kulturális értékeire és 
hagyományaira, a térségben betöltött hangsúlyos 
szerepére tekintettel támogatja.  
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2. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy Fadd nagyközség múltja, 
népessége, gazdasági élete, infrastruktúrája, 
településszerkezete, intézményei, gazdálkodása, illetve 
térségi funkciói alkalmassá teszik arra, hogy 2016-ban 
sikerrel pályázzon a városi címre. a cím elnyerésével 
egyrészt elismerésre kerülne az a tudatos 
településfejlesztési politika, amelynek köszönhetően a 
nagyközség az elmúlt időszakban is sikeresen fejlődött, 
másrészt lehetőséget nyújtana a közeli és távolabbi 
megyei, térségi és települési célok megvalósításához.  

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 

 
Szekszárd, 2016. január 25. 
 

Fehérvári Tamás 
                a Közgyűlés Elnöke 
 
 


