
Egyszerű többség 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12–i ülése .... 
számú napirendi pontja 
 
Javaslat a TOP pályázatok Területspecifikus mellékletének módosítására 
Előadó: Szabó Loránd a Közgyűlés tagja 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottság 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében eddig 15 olyan 
pályázati felhívás jelent meg, amelyre helyi önkormányzatok önállóan vagy 
konzorciumi formában nyújthatnak be pályázatot.  
A pályázati kiírások területspecifikus melléletének értékelési szempontjai között 
+ 5 pont jár akkor, ha a fejlesztés a Duna vagy a Sió-csatorna 20 kilométeres 
sávjában elhelyezkedő településen valósul meg. Ez hátrányosan érinti 
mindazokat a településeket, amelyek nem ezeken a területen helyezkednek el. 
Nem tisztázott az sem, hogy a 20 kilométeres sáv hol kezdődig: a közigazgatási 
határnál, belterületi határnál vagy a tervezett fejlesztési ponttól számítva. 
Mivel a pályázatok standard eljárásrendben kerülnek értékelésre, vagyis az a 
projekt kap támogatást, amely a legtöbb pontot kapja, minden olyan Tolna 
megyei település hátránnyal indul, aki nem ebbe a 20 kilométeres sávban van. 
Akik hátránnyal indulnak az értékelési szempont alapján Tolna megyében: 
Alsónána, Alsónyék, Aparhant, Attala, Bátaapáti, Bátaszék, Belecska, Bonyhád, 
Bonyhádvarasd, Cikó, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Diósberény, Döbrököz, 
Dúzs, Dombóvár, Értény, Felsőnyék, Grábóc, Györe, Györköny, Gyulaj, 
Hőgyész, Iregszemcse, Izmény, Jágónak, Kakasd, Kapospula, Kaposszekcső, 
Keszőhidegkút, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Kocsola, 
Koppányszántó, Kurd, Lápafő, Lengyel, Magyarkeszi, Miszla, Mőcsény, 
Mórágy, Mucsfa, Mucsi, Murga, Nagyszokoly, Nagykónyi, Nagymányok, 
Nagyvejke, Nak, Németkér, Pusztahencse, Regöly, Szakály, Szárazd, Sárpilis, 
Szakcs, Szálka, Szedre, Tamási, Tevel, Udvari, Újireg, Váralja, Várdomb, 
Várong, Závod 
Tolna megye 109 településéből 68 az (62,4 %), amely jelentős hátránnyal indul 
a pályázatokon a többivel szemben. Elgondolkodtató adat az is, hogy az 
előnnyel induló települések közül csak 9 az (8,2 %), amely a 290/2014. (XI.26.) 
Korm. rendelet alapján „Fejlesztendő járás” területéhez tartozik (Tamási járás - 
Gyönk, Fürged, Kalaznó, Kisszékely, Nagyszékely, Ozora, Szakadát, 
Tolnanémedi, Varsád). 



Fontos azt is megemlíteni, hogy az említett Korm. rendelet alapján Tolna 
megyében a komplex mutatók alapján a Tamási Járás a „Fejlesztendő járás”, 
míg a Dombóvári Járás a „Kedvezményezett” kategóriába tartozik. Ezért is 
érthetetlen, hogy Tolna megyében azon járások és településeik kerülnek előnyös 
helyzetbe a pályázatok értékelésénél, amelyeknek területi fejlettsége jóval 
magasabb.   
Áttanulmányozva Tolna Megye Területfejlesztési Koncepcióját, valamint a 
Tolna Megyei Önkormányzat által 2015. szeptember 25-én elfogadott 
határozatot, amely a TOP felhívások kritériumait tartalmazta, sehol nem 
szerepel, hogy azon települések minden tekintetben előnyt élveznek, akik a 
Duna vagy a Sió csatorna 20 kilométeres sávjában helyezkednek el. 
Területfejlesztési szempontból ez csak abban az esetben elfogadható, 
amennyiben a pályázat esetleg speciális vízi-turizmushoz kapcsolódik, így 
azonban ez a kiválasztási eljárásrend erősen diszkriminatív jellegű. 
Ezt támasztja alá az a tény is, hogy más megyék területspecifikus mellékletében 
nincs területi korlátozás, ha van is, az csak speciális esetben fordul elő, minden 
egyes pályázatra nem vonatkozik.  
Fentiek azt indokolják, hogy a TOP pályázatokhoz kapcsolódó Tolna megyei 
Területspecifikus mellékleteket területfejlesztési szempontból felülvizsgálni és 
módosítani szükséges, amely biztosítja a települések számára az egyenlő esélyek 
megteremtését. Javaslom ezért, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 
Területfejlesztési Bizottsága kapjon felhatalmazást arra, hogy a 
Területspecifikus mellékleteket felülvizsgálja és a szükséges intézkedéseket 
megtegye a módosításokhoz.   
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