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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Tolna megyében a Tamási járás települései tartoznak a „Szabad vállalkozási 
zónába” a 27/2013 (II.12) kormányrendelet alapján (korábban LHH -s kistérség). 
A múlt év végén a települések köre bővült a környező Fejér megyei, pontosabban az 
Enyingi és Sárbogárdi járás településeivel. 
A 3 járás egybefüggően már jelentős területet és lakosságszámot takar. A 
megyeszékhelyektől és az országos főúthálózattól való távolság miatt a korábbi évek 
fejlesztései ellenére a megyéken belüli leszakadás veszélye nemigen csökkent. 
Nagy az elvándorlás, alacsony a képzettségi szint, elöregedő a lakosság. 
 
Ugyanakkor a térség, földrajzi nevén a Dél - Mezőföld az ország egyik legjobb 
termőtalajú területe, itt folyik keresztül a Sió, és jelentős turisztikai fejlesztések 
folynak a Forster Központ által Ozorán és Dégen, és a jövőben Simontornyán a 
Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében.  
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság pedig a közeljövőben megkezdi a Sió csatorna 
felső szakaszának, valamint a Séd-Nádor(Sárvíz)-Gaia csatornának revitalizációját. 
 
A felszíni vizek rendezése után várhatóan a mezőgazdaságban az öntözéssel 
magasabb terméshozam érhető el, lehetővé válhat a zöldség- és 
gyümölcstermesztés. További cél a helyben való feldolgozás ösztönzése is. Jelentős 
turisztikai élénkítést hozhat a térségbe a fent említett fejlesztések, valamint a Tolna 
Megyei Önkormányzat által megindott „Sió projekt”, a megfelelő kerékpáros hálózati 
elemekkel, a vízi turizmus lehetőségeinek megteremtésével. Mindezek 
munkahelyteremtéssel, magasabb foglalkoztatással járnak, alacsonyabb 
munkanélküliséget eredményeznek. 
Lehetősége lesz a térségnek a Duna menti országos fejlesztésekhez is csatlakozni 
(Paks II. építési munkái, az egyéb ellátásokhoz való kapcsolódás) 
Az előzetes egyeztetéseken körvonalazódott, hogy már most célszerűnek látszik a 
két megyének összefognia és együttes fejlesztést egy un. „Dél - Mezőföld 
Programot” kezdeményezni a terület-, a gazdaság-, és a vidékfejlesztés számos 
területén, összefogva a különböző ágazati OP-k fejlesztési elképzeléseit, forrásait. 
 
 
 
 



A megállapodással kapcsolatos dokumentumok elkészítését a Fejér Megyei 
Önkormányzat vállalta magára, és a közeljövőben megküldi a Tolna Megyei 
Önkormányzat számára. 
 
Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati 
javaslatot fogadja el! 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
..../2016. (II. ...) közgyűlési  határozata  
A „Dél - Mezőföld Program” megvalósítása érdekében a Fejér 
Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési 
megállapodásról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése  

együttműködési szándékát fejezi ki a Fejér Megyei Önkormányzattal 
a „Dél - Mezőföld Program” keretében a terület-, a gazdaság-, és a 
vidékfejlesztés számos területén, összefogva a különböző ágazati 
operatív programok fejlesztési elképzeléseit és forrásait. 

A Közgyűlés támogatja a „Dél-Mezőföld Program” előkészítési 
feladatainak ellátását, és ezek elvégzésére felhatalmazza elnökét. 

A Közgyűlés megbízza elnökét, hogy a program keretében felmerülő, 
további döntést igénylő szervezeti és pályázati témákat terjessze a 
Közgyűlés elé.  

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás végleges 
tartalmának megállapítására és az együttműködési megállapodás 
aláírására.  

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 
 
 
Szekszárd, 2016. február 4. 
 
 
 
 Fehérvári Tamás  
 a Közgyűlés elnöke 
 
 


