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Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság véleményének figyelembe vételével – megvitatta a Baranya Megyei 
Területfejlesztési Koncepciót. A koncepcióval kapcsolatban az alábbi véleményt fogalmazza 
meg: 
 

1.) A programban meghatározott átfogó stratégiai célokkal a képviselő-testület egyetért. 
 

2.) A képviselő-testület Komló város és a Komlói kistérség települései vonatkozásában a 
koncepció kiegészítését tartja szükségesnek az alábbi tekintetben: 

 
• 2.1. (A megye fejlesztésének átfogó céljai) III. (Átfogó cél: Természet- és 

energiatudatos megye - 12. oldal) alpontjában szükséges rögzíteni a 
szénbányászattal, elsősorban a tiszta szén technológiával kapcsolatos 
fejlesztési célokat. Ehhez kapcsolódóan indokolt lenne annak a kizárólag 
biomassza felhasználást célzó faipari fejlesztések támogatását preferáló 
koncepciónak a felülvizsgálata, amit az anyag tartalmaz. Célszerűbb lenne a jó 
minőségű faanyagok magasabb hozzáadott értéket előállító, jobb színvonalú, 
minőségi termékeinek előállítását támogatni.  

• 2.2. (A megye fejlesztésének stratégiai céljai) pont 1. (Stratégiai cél: Helyi 
gazdaságok fejlesztése – 13. oldal) pontjának 4. bekezdésében indokolt 
megjelölni a helyi piacok, illetve egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat 
ellátó intézmények, szervezetek megalakulásának, megerősödésének kapcsán a 
kistérségi, illetve járási központ településeket, illetve „mikro térségi 
központokat”. 

• Az előző fő pont 2. stratégiai cél alpontjában (Tartós növekedésre képes 
gazdaság megteremtése – 14. oldal) 6. bekezdésében, valamint a 3.3.1. (A 
jövőkép fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolatának bemutatása – 36. 
oldal) 4. táblázatának S6/S7, illetve a 3.2.2. (A célrendszer kapcsolata az 
OTrT-vel – 37. oldal) utolsó előtti bekezdésében szükséges rögzíteni a komlói 
kistérség és településeinek elérhetősége, illetve a kelet-nyugati tengely és a 
nagytérségi csomóponttá válás érdekében az M9-es számú főút megépítésének 
szükségességét, illetve ezen közút megvalósításának megye részéről történő 
feltétlen támogatottságát a legdélebbi, Baranya megyét leginkább érintő 
nyomvonallal. 

• A 2.2. (A megye fejlesztésének stratégiai céljai) pont 3. pontjának (Stratégiai 
cél: piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés – 15. oldal) 
alpontjában szükséges lenne a fejlesztendő foglalkozások, illetve szakképzések 



pontosabb meghatározása, például a vájároktatásra vonatkozó célok programba 
foglalása. 

• Ugyanezen fő pont 4. alpontjában (Stratégiai cél: Társadalmi felzárkózás 
elősegítése – 17. oldal) 3. bekezdésének első francia bekezdésében szükséges 
lenne kiemelten kezelni a vidéki kórházak és járóbeteg-ellátó intézmények 
fejlesztésének szükségességét annak érdekében, hogy ne a Pécsre centralizált 
és központosított egészségügyi ellátást fogalmazza meg a program, hanem a 
helyi szinten ellátható és az igénybe vevőkhöz közelebb lévő ellátások 
megteremtését preferálja. 

• Komló és térsége tekintetében szükséges lenne annak kiemelése, hogy a 
kistérség kitörése szempontjából alapvető fontosságú: 

� a térség elérhetőségének, illetve közlekedésének és 
tömegközlekedésének javítása, fejlesztése, 

�  a helyi foglalkoztatás-bővítés, iparfejlesztés ösztönzése, 
kiemelten a volt bányaingatlanokat érintő barnamezős beruházások, 
meglévő ipari parkok fejlesztésének támogatása,  

� a turizmus fejlesztése (elsősorban Komló-Sikonda és 
Magyarhertelend települések kiemelésével), 

• Pontosítani lenne szükséges a fogalom-meghatározásokat abban a tekintetben, 
hogy mit ért a fejlesztési terv Pécs agglomerációja alatt, illetve az sem 
egyértelmű, hogy Komlót és térségét Pécs agglomerációjaként vagy önálló 
fejlesztendő területként kezeli-e. A komlói kistérség szempontjából az utóbbi 
tekinthető elfogadható koncepciónak. 
 

3.) A képviselő-testület a program alapvető stratégiai céljaival egyetért, emellett 
pontosabb és több települést érintő kidolgozottság lenne szükséges a célok 
meghatározása kapcsán. Az anyag kidolgozása során a pécsi és Pécs központú, illetve 
központi állami és megyei társadalmi szervezeteken kívül indokolt lett volna a 
kistérségek szintjén történő egyeztetés a tervezési folyamat, illetve a társadalmasítás és 
legitimáció kapcsán. A fenti kiegészítésekkel a képviselő-testület a koncepciót 
egyébként elfogadhatónak tartja. 
 

4.) A képviselő-testület felhatalmazza az polgármestert, hogy a fenti területfejlesztési 
témakörökben, kiemelten az M9-es út fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben a 
társulást és településeit teljes körűen képviselje és mindent tegyen meg annak 
érdekében, hogy az M9-re vonatkozó koncepció-tervek közül a komlói kistérséget 
legközelebbről érintő déli irányvonal kerüljön megvalósításra a lehető legközelebbi 
időben. 

 
Felelős: Polics József polgármester 
Határid ő: értelem szerint 
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