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Völgységi Önkormányzatok
Társulása

A VÖT területfejlesztéssel kapcsolatos
feladatellátása 2013-2016 között
______________________________________________
Készítette: Szarvas Irén
Bonyhád, 2017. május 17.

A Völgység, mint történeti-népi táj
A Völgység, egy tolna-baranyai kistáj.
A Völgység, mint népi tájelnevezés az
1600-as évek vége óta adatolható.

Hivatalosan 1727-ben szervezték
meg a völgységi járást, amely 1981ig, a járások megszűnéséig létezett.
Tájföldrajzi értelemben: az Alsóhidaspatak (É), a Völgység-patak (D; K) és
a Kapos (NY) által körbezárt terület.
Táji-történeti értelemben a Völgység
tágabb, mint a mai közfelfogásban
élő kistáj. Ebben a felfogásban ide
tartozik Magyaregregy, Kárász,
Vékény, Szászvár, Császta, Murga,
Felsőnána, Kéty, Kistormás.
Forrás: Bonyhád és környéke. Völgységi
Múzeum. Bonyhád, 2000. 5-7. oldal
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Völgységi népcsoportok
Népcsoportok
Őslakos magyarság
Szerbek (XIV. századtól -Szerbia
eleste 1389-től az első
világháborúig)
Németség/svábság (XVIII.
századtól a kitelepítésig és
napjainkig)
Cigányság
Völgységi zsidóság (XVIII.
századtól a Holocaustig)
Bukovinai székelyek (1945.
márciusától napjainkig)
Felvidéki magyarok (1947.
április-májustól napjainkig)
Forrás: Bonyhád és környéke.
VM, Bonyhád 2000. 49-75. oldal
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Településméretek a járásban
Földrajzi környezet : dombok között megbúvó
apró falvak.
Településméretek:

10 ezer felett (1): Bonyhád (térségközpont)
2 ezer felett (2): Nagymányok (város), Zomba
1 ezer felett (3): Aparhant, Kakasd, Tevel
500 felett (9): Cikó, Felsőnána, Györe, Izmény,

Kéty, Kisdorog, Lengyel, Mórágy,
Váralja

500 alatt (7): Bátaapáti, Bonyhádvarasd,

Kismányok, Kisvejke, Mőcsény,
Mucsfa, Závod

200 alatt (2): Grábóc, Nagyvejke
100 alatt (1): Murga
A járás teljes lakossága: 28. 131 fő (KEKKH, 2016.01.01.)
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Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás
A kistérséget, mint statisztikai-területi kategóriát a KSH
elnökének közleményére vezették be 1994-ben (9006/1994 S.K.3.)
Az 1996. évi XXI. tv. A területfejlesztésről és a
területrendezésről, amely törvényben a kistérséget jelölték meg
a területfejlesztés legalsó szintjeként, közigazgatási
feladatokat is ellátott.
Jogszabályi változások miatt 2013. január 1-jétől a kistérségek
elveszítették közigazgatási szerepüket. Hatályon kívül
helyezték:
- a 1997. évi CXXXV. tv. A helyi önkormányzatok
tárulásairól és együttműködéséről;
- a 1999. évi XLI. tv. A terület-szervezési eljárásról
- a 2004. évi CVII. tv. A települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásairól jogszabályokat.
A kistérségek végleges megszűnéséről a 2014. évi XVI. tv.
264.§ (12) bek. rendelkezett. (A Kollektív befektetési formákról
és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló tv.)
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A Társulás 2013. január 1-jétől…
A megszűnő kistérségek közigazgatási
feladatait részben az állam vette át a járásokon
és más irányító intézményeken keresztül.
2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról,
valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról.

A kistérségek területfejlesztési feladatait a
megyei önkormányzatok látják el 2013-tól.
A Bonyhádi járáshoz 25 település tartozik. 2016.
január 1-jétől a 21 tagú társulás 25-re bővült, ezzel
lefedi a járás teljes területét.

2004.06.24.

2013.01.01.
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A VÖT szolgáltatásközpontú feladatellátása
TAGOK 1

A Társulás szervezeti és
pénzügyi működtetése
A Tanács munkájának
előkészítése, dokumentálása
Adatszolgáltatás, statisztika
Völgységi Értéktár Bizottság
működtetése, dokumentálása
A Völgységi Tájegységi
Értéktár kezelése
Települések közötti
koordináció: térségi
rendezvénynaptár,
rendezvénysátor ügyintézése

Területfejlesztéssel
kapcsolatos feladatok
ellátása

TAGOK 2

TAGOK 3

Központi háziorvosi ügyelet
működtetésével
kapcsolatos
feladatok
Belső
ellenőrzési
ellátása
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feldatok

A fogyatékossággal együtt élő
személyek nappali ellátása
Völgységi hírlevél közérdekű
információs lap kiadása

A
Bonyhádi
Gondozási
Központ intézményfenntartói
feladatainak
ellátása
(25
település)
Gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
feladatok
ellátása (9 jogszabályban előírt
kötelezően feladattal)
Idősgondozással
kapcsolatos
feladatellátás (6 jogszabályban
előírt kötelezően ellátandó
feladattal)

A Társulás által ellátott kormányzati funkciók
Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége (011130)

Területfejlesztés igazgatása
(041140)
Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások (066020)
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Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
(102023)
Demens betegek tartós bentlakásos
ellátása (102024)
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
(104042)

Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)

Család és gyermekjóléti központ
(104043)

Közművelődés (082091; 082092)

Szociális étkeztetés (107052)

Egyéb kiadói tevékenység (083030)

Házi segítségnyújtás (107052)

Fogyatékossággal élők nappali ellátása
(1012221)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(107053)

Támogató szolgáltatás fogyatékos
személyek részére (101122)

Falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatás (107055)

Területfejlesztési feladatok ellátása a hatályos
Társulási megállapodás értelmében
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A Társulás összehangolja tagjai és a térség területén működő gazdasági szervezetek
fejlesztési elképzeléseit.
Folyamatosan kapcsolatot tart a megyei önkormányzattal, a térségben működő
közigazgatási szervekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható
helyi források feltárása érdekében.
Közreműködik a térség területfejlesztési koncepciójának kidolgozásában és
elfogadásában.
Elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését
erősítő felhasználását.
Fentiek érdekében együttműködési megállapodásokat köt a térség szereplőivel.
Koordinálja a térségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését,
együttműködik állami és civil szervezetekkel.

A térségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos
elképzeléseit.

Területfejlesztési feladatok 2013-2014-ben
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2013:
Együttműködési megállapodás a Tolna Megyei Önkormányzattal és a 2014-2020-as európai
uniós tervezési és költségvetési időszak:
fejlesztési dokumentumainak előkészítésére, véleményezésére és
fejlesztési projekttervek térségi szintű gyűjtésére.

2014:
A munka elvégzésére a társulás működtette a megyei kezdeményezésre létrehozott Bonyhádi
Területfejlesztési Munkacsoportot, amely 2014. januárjától 2014. júliusáig hat alkalommal
ülésezett. Véleményezte és javításokat javasolt:
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.

február 14. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020.
február 27. Tolna Megye Területfejlesztési Program és TM. Gazdaságfejlesztési Programja 2014-2020.
március 6. Vállalkozói Egyeztető Fórum - a Bonyhádi térség vállalkozóinak fejlesztési tervei.
március 13. Bonyhád és térsége fejlesztési programja 2014-2020.
július 8. A bonyhádi járásból beküldött projektek prioritási sorrendbe történő sorolása.
július 16. A Bonyhádi Területfejlesztési Projektkataszter.

A munkacsoport tagjai: országgyűlési képviselő, térségközpont polgármestere, kamarák delegáltjai, települések
polgármesterei, a járási hivatal vezetői.

Területfejlesztési feladatok 2014-ben
A Bonyhádi Területfejlesztési Projektkataszter a gyűjtés
végére:
250
darab
területfejlesztési
projektet
tartalmazott 2014-ben.
A területfejlesztési ügyek kapcsán 2014-ben a társulás
részt vett a Perczel József Mihály Terv, Bonyhád Város
Fejlesztési Tervének tervezési-egyeztető munkájában.

2014-ben szintén a területfejlesztés kapcsán kérték fel a
Társulást a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia
véleményezésére, amely eredményeként a bonyhádi
térségre vonatkozó K+F területek beemelésére tett
javaslatot a Társulás:
Megújuló energia területén: a geotermikus energia
hasznosítására.
Agrárium területén a helyi gyümölcstermesztés,
feldolgozás tervszerű fejlesztése (Kisvejke, Bonyhád) és
a magyartarka szarvasmarha tenyésztés és
hasznosítás fejlesztésére.

Bányászat területén: Máza Dél (Máza, Nagymányok,
Váralja)
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Területfejlesztési feladatok 2015-ben
2015-ben A Társulás és a Tolnai Hármas Összefogás
Vidékfejlesztési Szövetség szerződést kötött a LEADER/CLLD
2014-2020-as támogatási időszak Helyi Fejlesztési Stratégia
elkészítéséhez szükséges fejlesztési projektgyűjtés elvégzésére
A feladat elvégzésére a Társulás két fórumot tartott:
2015. június 24-én az önkormányzatok tájékoztatására
2015. július 8-án a vállalkozók és a civil szervezetek
számára
A 21 társult település közül 13 településről 94 fejlesztési terv
érkezett:
33 db vállalkozástól
31 db civil szervezettől
30 db önkormányzattól
Ebből helyi gazdaságfejlesztési terv: 46 db
Ebből helyi társadalom fejlesztési terv: 46 db
Ebből helyi környezetet érintő fejlesztési terv: 2 db
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Területfejlesztési feladatok 2016-ban
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2016-ban a Társulási Tanács – tekintettel a Területfejlesztési Operatív Program pályázati
felhívásainak megjelenésére és a társult települések hatékony pályázásának elősegítésére –
két tanácsülésén összesen 28 határozatot hozott, amelyben a VÖT együttműködési
megállapodás kötésével biztosítja tagönkormányzatai számára pályázati céljainak
támogatását. Az együttműködési megállapodás térségi összefogás esetén plusz pontokat
biztosítottak a pályázó önkormányzatok számára.
11-20/2016. (II.11.) VÖTth. (10 db határozat)
23-40/2016. (IV.14.) VÖTth. (18 db határozat)
A határozatok a következő települések pályázatainak
támogatására születtek:
Bonyhád (6),
Nagymányok (2),
Kakasd (2),
Závod, Grábóc, Izmény, Tevel,
Györe, Bátaapáti, Aparhant (1-1).

Bonyhádvarasd,

Sikeres Területfejlesztési Operatív Pályázatok a
Völgységben 1. Bonyhád - 2017
1.

Völgységi Ipari Park bővítési
lehetőségeinek megteremtése - 300 mFt

2.

Férőhelybővítés és infrastrukturális
fejlesztés a Bonyhádi Varázskapu
Bölcsőde és Óvodában – 350 mFt

3.

Agrárlogisztikai Központ létesítése
Bonyhádon – 450 mFt

4.

Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának és
szolgáltatásainak fejlesztése – 150 mFt

5.

Kerékpárút kiépítése Bonyhád
központjából az Ipari Parkig – 205 mFt

6.

Helyi foglalkoztatási együttműködések:
Foglalkoztatási Paktum – 250 mFt

7.

SPAR körforgalom kiépítése a Közút
Nonprofit Zrt-vel közösen – 55.750 eFt

8.

Csapadékvíz infrastrukturális
fejlesztése Bonyhádon – 229.665 eFt
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Sikeres Területfejlesztési Operatív Pályázatok a
Völgységben 2. Bonyhád (Váralja) - 2017
A váraljai Parkerdő a KeletMecsek turista útvonalainak
csomópontjában található.

A Natura 2000 része. 238
hektáron, a váraljai patak
völgyében, ahol számos védett
állat-és növényfaj él. 3 záportározó
tó található a területén.
A térség területfejlesztési
programjának egyik célkitűzése a
Parkerdő turisztikai vonzerejének
fejlesztése.
Erre a projektre Bonyhád város:
331. 796 eFt-ot nyert.

15

Sikeres Területfejlesztési Operatív Pályázatok a
Völgységben 3. Térségi települések - 2017
Kakasdi óvoda felújítása és mini bölcsőde építése
- 170 mFt
2. Aparhant önkormányzati intézmények (hivatal,
óvoda) épületeinek energetikai fejlesztése –
60.327 eFt
3. Épületenergetikai fejlesztések Závodon (óvoda,
hivatal) – 64.648 eFt
4. Bonyhádvarasdi önkormányzati épület
energetikai korszerűsítése – 52.759 eFt
5. Egészségügyi alapellátás fejlesztése Izményben –
55 mFt
6. Závodi orvosi rendelő felújítása – 34.983 eFt
7. Szociális alapszolgáltatás minőségi fejlesztése
Kétyen – 6.448 eFt
Összességében a térségbe a pályázatok első körös
eredményeként: 2.766.380.956 Ft fejlesztési
támogatás érkezik.
1.
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Térségi napenergia alapú villamos erőmű
létrehozása Bonyhádon elnevezésű projekt
Elbírálás alatt áll egy térségi
összefogásban megvalósuló projekt,
amelyhez a bonyhádi járásból:
-16 település 81 önkormányzati
fenntartású intézményének
bevonásával csatlakozott,
- azzal a céllal, hogy évente min.
bruttó 11. 374 eFt-ot takarítsanak
meg,
- és azért, hogy évente 480,82 t
CO2ev, azaz 483,29 t/év CO2, 2,84
kg/év Nox értékkel kevesebb
károsanyag jusson a levegőbe.

Erre a projektre Bonyhád város:
250 mFt-ra nyújtott be pályázatot.
Eredmény még nem született.
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Csatlakozott települések: Aparhant, Bonyhád, Bonyhádvarasd,
Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kisvejke,
Lengyel, Mórágy, Mőcsény, Tevel, Váralja, Závod.

Völgységi fesztiválok
Völgységi Könyvfesztivál, Bonyhád
Kuglóffesztivál, Váralja

Fogathajtó verseny, Zomba
Grábóci szerb ortodox búcsú
Kisvejkei Kajszis Fesztivál
„Bukovinai Találkozások” Nemzetközi
Folklórfesztivál, Bonyhád
Gránit Fesztivál, Mórágy
Tarka Marhafesztivál, Bonyhád
Sommerfest, Bonyhád
Galuska Fesztivál, Tevel

Roma Fesztivál, Bonyhád
Závodi „Forgó” Fesztivál
Nagymányoki Búcsú, Bor és Strudel
Fesztivál

Hajdina Fesztivál, Györe
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MISSION IMPOSSIBLE

… mi leszerződtünk a lehetetlen teljesítésére
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Völgységi Önkormányzatok Társulása
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
06-74/500-252; 06-20/466-2277;
vot7151@gmail.com
www.vot.hu

