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K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2014. június 27-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 28/2014. (VI. 27.) közgy űlési 
határozata a Fejér Megyei Területfejlesztési Progra m 
tárgyában: 
 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Fejér Megyei 

Területfejlesztési Program véleményezéséről szóló 
tájékoztatást tudomásul veszi. 

 
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Fejér Megyei 

Területfejlesztési Program véleményezését a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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Melléklet a 28/2014. (VI.27.) közgyűlési határozathoz 
 
 

Fejér Megyei Területfejlesztési Program véleményezése 

 

Általános észrevételek 
 
A Program a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kormányzati szervek 
vonatkozó útmutatóit figyelembe véve (kivéve a 2014. május 13-án az NGM és NTH 
által kiadott v10_2014_05_13 kódszámú útmutatót), a helyi adottságokra alapozva 
került elkészítésre.  
  A tervezett beavatkozások összhangban vannak a Fejér Megyei 
Területfejlesztési Koncepcióban megjelölt célrendszerrel. Figyelembe veszi a 
dokumentum a korábban megfogalmazott fejlesztési irányokat, ugyanakkor új 
irányokat, célokat is megjelöl a stratégiai dokumentumrészben. 

A programban hangsúlyosan jelenik meg a gazdaságfejlesztés és a hozzá 
kapcsolódó foglalkoztatás, amely a Tolna Megyei Területfejlesztési Programban is 
kiemelten jelenik meg. Hasonlóan közös vonás a vidéki térségek felzárkóztatásának, 
gazdasági szerepvállalásának erősítése, mely mind a két megyei programnak egyik 
meghatározó eleme, tartalmát és célját tekintve is közös fejlesztési szándékként 
jelenik meg. 

A Fejér Megyei Területfejlesztési Program rendkívül alaposan, részletesen 
kidolgozott dokumentum. Számos területi és horizontális beavatkozást nevesít és 
részletesen bemutat. A megye számára rendelkezésre álló TOP teljes forráskerethez 
képest (kb.: 61 milliárd Ft) csaknem kétszeres (110 milliárd Ft) igényt jelenít meg a 
területfejlesztési szakmai dokumentumban. 

 

Kapcsolódási pontok 

Tolna megye szempontjából rendkívül fontos, hogy a közös fejlesztési irányok 
és célok mellett a program már projekt szintű megyei együttműködéseket is 
bemutasson. Több helyen találtunk utalást arra, hogy a megyénkkel együtt 
gondolkodik egy-egy fejlesztés esetében Fejér megye: 

47. oldalon… 

„Fejér megye területi prioritásainak elérése érdekében számos területen szükséges 
együttműködés, egyeztetés a szomszédos megyékkel:  
az EU Duna Makro-regionális Stratégia céljainak végrehajtásában (Komárom-
Esztergom, Pest, Bács-Kiskun és Tolna)  
az elmaradott, belső periférikus térség integrált fejlesztésében (Tolna és Somogy)  
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a vidéki térségek felzárkóztatásában (Komárom-Esztergom és Veszprém, Somogy)  
a fővárosi agglomerációs funkciók szélesítésével együtt járó területhasználati, 
közlekedési, környezeti stb. igények és következmények egyeztetésében (Pest 
megye)”  
 

50. oldalon… 

„Duna mente – Dunaújváros és térsége  
Jövőkép: 5 megyére kiterjedő ipari-kereskedelmi, logisztikai és 
közszolgáltatási centrum  
Leírás: A fővárosi agglomeráció vonzáskörzetébe nyúló, 5 megyére (Pest, Fejér, 
Tolna, Bács-Kiskun, Baranya) kiterjedő, ugyanakkor önálló gazdasági kisugárzással 
is rendelkező térség a megye dunai kapcsolatát jelenti, annak sokoldalú 
potenciáljával. A folyó menti települések – a Duna nemzetközisége révén – részesei 
az európai vízi közlekedésnek, turisztikai és kereskedelmi forgalomnak. Településeit 
az M6 autópálya fűzi fel. Gazdasági, foglalkoztatási súlypontja, szellemi bázisa 
Dunaújváros, amelynek hatása a megyén túl, a Pentele-híd révén még a folyó 
balparti térségében is érezhető.” 

 

58. oldal… 

 

„3. Területi prioritás  
 
A társadalmi degradációval veszélyeztetett kiürülő kistelepüléseken és 
alvótelepüléseken a helyi közösségek erősítése  

Indoklás  
Fejér megye déli, elmaradott térsége az Észak-Tolna és Északkelet-Somogy határos 
területeivel együtt az ország egyik egységes belső perifériája. Ez a megye leginkább 
összefüggő problémás térsége, de egyéb területein is vannak társadalmi-gazdasági 
szempontból veszélyeztetett települések (pl. a Budapesti agglomeráció 
vonzáskörzetében és Mór környékén). Ezekben a térségekben felerősödött a 
társadalmi leszakadás, a kirekesztés és a szegénység terjedése. Az elmúlt évek 
társadalmi befogadást célzó fejlesztései, programjai bebizonyították, hogy a valós és 
fenntartható eredmények érdekében komplex, több elemű megoldásokra és az 
érintettek bevonására van szükség. A helyi közösségek megerősödése a települések 
felemelkedésének egyik kulcsa. Az elvándorlás megállításában fontos szerepe van a 
helyi oktatási és kulturális intézmények identitásképző szerepének. A helyi kulturális 
örökség felélesztése mellett az identitásképzés eszköze a hagyományteremtés is.  
Fejér megye népességének összességében mintegy 1,5%-a cigány származású, 
azonban néhány településen arányuk jelentős (pl. Sárkeresztúr, Vajta, Baracska, 
Ercsi és Sárosd). Ezeken a településeken a szegénység generációkon át öröklődik 
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és egyre ijesztőbb méreteket ölt a gyermekszegénység. Az EU 2020 stratégia egyik 
kiemelt célja a szegénységben élők számának csökkentése. 

 

129. oldal… 

„A 2.1. intézkedés: Az EU Duna Makro-regionális Stratégiában rejlő gazdasági, 
turisztikai (limes), kulturális, közlekedési és környezetvédelmi, vízügyi 
célkitűzésekhez való megyei kapcsolódás.”  
 

Tolna megye is aktívan részt kíván venni a Duna Stratégiához kapcsolódó, a 2014-
2020 közötti európai uniós finanszírozási időszakban megvalósuló fejlesztésekben, 
együttműködésekben, mivel a megye teljes határa a folyó, mintegy 75 km hosszban. 
A tervek közül kiemelkedik a Limes Program, mely a majdan elnyerni kívánt 
Világörökségi címmel egy országos(nemzetközi), és így mindkét megyét is érintő 
turisztikai attrakciót hoz létre. Tolna megye két helyszínnel Paks-Dunakömlőd és a 
Gemenci erdő bemutatásával kapcsolódik a programhoz. A Duna déli szakaszán 
kiemelten fontos az együttműködés az érintett megyék között, hogy a tervezett 
programcsomagok erősítsék, kiegészítsék egymást. 

 

131. oldal… 

„A 2.2. intézkedés: Dunai közlekedési folyosó hasznosítása, kikötőfejlesztés 

Általános célok: 

 A dunai közlekedési és turisztikai potenciál hasznosítása 
 Kapcsolódás az európai és hazai kikötőhálózathoz” 

Tolna megye számára is rendkívül fontos, hogy a Dunát, mint az ország 
legjelentősebb vízi közlekedési folyosóját, a benne rejlő lehetőségeket a lehető 
legnagyobb mértékben tudjuk kiaknázni. Fontos, hogy Dunaföldváron és Pakson 
újabb kikötőfejlesztések valósuljanak meg, melyek elsősorban a jelentkező 
gazdasági igényeket ki tudják a jövőben elégíteni. 

 

207. oldal… 

„A 10.2 Intézkedés: Felszíni vízkészletek fenntartható, szabályozott és összehangolt 
használata, a megfelelő vízgazdálkodás biztosítása 

Általános célok: 

 A Víz Keretirányelvnek megfelelően általános célkitűzések a felszíni vizekre 
vonatkozóan: 
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 a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, 
 a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú 

távú védelmével,  
 a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, 
 az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen 

hatásainak mérséklése.  
 Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi víz-szétosztás 

fejlesztése” 
 

Tolna megye fejlesztésének egyik „zászlóshajója” lesz a Sió újjáélesztése, 
szerepének átértékelése. 
A bővebb vízellátás biztosítása lehetőséget teremt az öntözésre – részben Fejér 
megyei településeket is érintően-, részben kedvező vízellátással korlátozottan 
hajózhatóvá válik, illetve turisztikai célból is használható lesz (kajak, kenu, evezés). 
Az OTrT -ben tervezett országos 62 sz. kerékpárút a Dunát köti össze a Balatonnal a 
Sió partján. A tervezett fejlesztés Somogy megyei szakasza nagyrészt elkészült, a 
folytatáshoz fontos eleme a Fejér megyei kb. 10 km-es szakasz . Így a kiemelten 
fejlesztett Balatoni térség turizmusához kapcsolódóan elérhető lenne pl. az Ozorai 
vár, a Dégi kastély. A megyéken átívelő, turisztikai fejlesztéseket erősítő hálózatos 
infrastruktúrák fejlesztésében a megyei együttműködések rendkívül fontosak, már a 
projektek megalapozott előkészítésének is alapvető feltétele.  

 

283. oldal… 

„A 16.3. Intézkedés: Magas kézimunka igényű gazdálkodási formák elterjesztése, 
külső függőség csökkentése, patrióta gazdaság elterjesztése 

Általános célok: 

 Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének 
javítása  

 Sokszínű és életképes agrártermelés  
 A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése  
 Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása” 

 

A Dél - Mezőföld - Tolna megye északi része – szervesen kapcsolódik a Fejér 
megyei Mezőföld területeihez. Jellemzően alacsony lélekszámú kisvárosok (Cece, 
Simontornya, Enying) találhatók, illetve nagyobb községek. Az itt élők nagyrészt 
mezőgazdaságból élnek, a termelési és foglalkoztatási lehetőségek korlátozottak. 
Szükséges lenne a két terület gazdasági kitöréséhez az együttműködési pontokat 
megtalálni (munkaerő igényes mezőgazdaság, zöldség és gyümölcstermelés 
„megosztása” hűtő és feldolgozó üzemek létesítésének kijelölése). 
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Támogatjuk, hogy Fejér megye déli részének gazdaságfejlesztése során 
Sárbogárd ipari centrummá alakuljon. Ez pozitívan hatna a környékre, a 15-20 km-re 
lévő Simontornyára is, ahol a bőrgyár megszűnése óta jelentős munkanélküliség és 
elvándorlás alakult ki. 

Tolna megye É-i része, így Dunaföldvár fejlődéséhez is hozzájárul Fejér 
megye második legnagyobb, egyben megyei jogú városának, Dunaújvárosnak a 
közelsége, megyehatáron is átívelő kapcsolatrendszer erősödése. Erre a megépült 
M6 autópálya igen gyors elérhetőséget biztosít.  

Hasznosnak tartanánk, ha az oktatás és kutatás területén a Dunaújvárosi 
Főiskola és a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola sokrétű tapasztalataiból, 
képzéseiből még jobban profitálhatnának Tolna megye intézményei, cégei és 
fiataljai. 

 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése kapcsán egyeztetések szükségesek 
Fejér és Tolna megyék között több témában. Közúti közlekedési feltártság 
szempontjából az M8-as és M9-es gyorsforgalmi utak hiányzó főúti kapcsolatokat 
pótolnának, ezért megépítésük elengedhetetlen.  

 


