
Szám:  2-3/2013. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2013. április 26-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 20/2013. (IV. 26.) közgy űlési 
határozata a Somogy Megyei Területfejlesztési Konce pció 
tárgyában:  
 
1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Somogy 

Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezését a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Elnökét, 

hogy a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepcióra 
vonatkozó véleményt a Somogy Megyei Önkormányzat 
Elnöke részére megküldje. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határid ő: 2013. május 10. 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Ge orgina sk. 
          a Közgy űlés elnöke              megyei f őjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia  
 



 

Melléklet a 20/2013. (IV.26.) közgyűlési határozathoz 
 
 

Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció vélemény ezése 
 

1. Általános észrevételek: 
 
A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési 
változata a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kormányzati szervek 
vonatkozó útmutatói figyelembe véve, a helyi adottságokra alapozva, a 
szervezett területi konzultációkon beérkező javaslatok figyelembevételével 
került elkészítésre.  
A szakmai dokumentum jól áttekinthető jelentős mértékben alapoz és 
visszautal a helyzetfeltáró-értékelő vizsgálat során feltárt erősségekre, 
lehetőségekre. Figyelembe veszi a dokumentum a korábban megfogalmazott 
fejlesztési irányokat, ugyanakkor új irányokat, célokat is megjelöl a stratégiai 
dokumentum. 
A koncepcióban hangsúlyosan jelenik meg a gazdaságfejlesztés és a hozzá 
kapcsolódó foglalkoztatás, amely a Tolna Megyei Területfejlesztési 
Koncepcióban is kiemelten jelenik meg. Hasonlóan közös vonás a vidéki 
térségek felzárkóztatásának, gazdasági szerepvállalásának erősítése, mely 
mind a két megyei koncepciónak egyik meghatározó fejezete, tartalmát és 
célját tekintve is közös fejlesztési szándékként jelenik meg. 
 

2. Részletes észrevételek: 
 
a. A célrendszer jól átgondolt, egymásra épülő és kellő képen alátámasztott, 

indokolt. Ugyanakkor, több helyen csak általános, átfogó fejlesztésekre 
tesz javaslatot, nem alkalmaz súlyozást az átfogó és a stratégia célok 
között. Nyitva hagyja a lehetőségét arra, hogy egy későbbi időpontban 
jelölje meg a megye számára legfontosabbnak tekinthető egy-kettő kitörési 
pontot. 

b. A szöveges leírások több helyen tartalmaznak konkrét területi 
fejlesztéseket, illetve fejlesztésekkel érintett célterületeket is lehatárolásra 
kerültek, de mindössze egy stratégiai térstruktúrát bemutató ábra található 
a koncepcióban. Az ábrához szöveges leíró rész nem tartozik, így csak 
következtetni lehet, hogy a korábbi fejezeti részekben leírtak ábrázolása 
jelenik meg ebben a fejezetben. Szerencsés lenne az anyagot legalább 
még egy ábrával, illetve térképpel kiegészíteni az anyag legelején a 
jövőkép bemutatásánál az elérni kívánt célállapottal. 

c. Több helyen van hivatkozás a koncepcióban az M60-as autóútra, de 
vélhetően tévedésből az M6 –ként jelenik meg az anyagban ennek 
javítását szükségesnek tartjuk. 

d. Külön öröm számunkra, hogy az „5.2. Felelősség és intézményrendszer – 
A koncepció üzenetei” fejezeti részben (45. oldalon) az alábbi konkrét 
fejlesztési lehetőségek jelennek meg a két megyét érintően:  
 
„Tolna megye esetében különösen: a Sió-csatorna összehangolt turisztikai 
fejlesztéséhez, és az általános gazdasági kapcsolatok erősítéshez pl. az 
elérhetőség javításával (M9);” 



 

Tolna megye számára az egyik legnagyobb és legjelentősebb turisztikai és 
egyben gazdasági célú fejlesztés lehet az előttünk álló 2014-2020-as 
időszakban a Sió-csatorna fejlesztése, amely az érintett szomszédos 
megyék (Fejér megye, Somogy megye) egyetértése és támogatása nélkül 
nem valósulhat meg.  
Jó esély van arra is, hogy az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Bonyhád 
közötti szakasza ugyanebben tervezési és finanszírozási időszakban 
megépül, ezzel egy régóta hiányzó kelet-nyugat irányú közúti kapcsolat 
egyik fontos szakasza készülne el, amely gazdasági és társadalmi 
szempontból Tolna és Somogy megye számára is rendkívül fontos. 
 

 
 


