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"Ez idő szerint az emberiség kilátásai a jövőre 

nézvést rendkívül borúsak. Felettébb 

valószínű, hogy nukleáris fegyvereit önmaga 

ellen fordítva gyors, de a legkevésbé sem 

fájdalommentes öngyilkosságot követ majd el. 

S még ha ez nem történnék is meg, lassú halál 

fenyegeti, mert megmérgezi, mellesleg pedig 

megsemmisíti a környezetet, amelyben és 

amelyből él. Még ha idejekorán megálljt 

parancsolna is vak és hihetetlenül ostoba 

ténykedésének, ki van téve annak a veszélynek, 

hogy fokozatosan elsorvadnak mindazon 

tulajdonságai, amelyek emberi voltát alkotják. 

Számos gondolkodó felismerte ezt, és jó 

néhány könyv tartalmazza azt a felismerést, 

hogy a környezetpusztítás és a kultúra 

"hanyatlása" kéz a kézben járnak..." 

(Konrad Lorenz) 
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1. Bevezetés 

1.1 A fenntarthatóság 

 

A fenntarthatóság (Sustainability) és a fenntartható fejlődés (Sustainable Development) 

központi fogalma programunknak. E fogalom tizenöt évvel ezelőtt, 1987-ben a „Közös 

Jövőnk” (Our Common Future) ENSZ jelentés publikálásával kezdte el nemzetközi útját. 

A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely a jelen igényeit úgy elégíti ki, hogy a jövő 

nemzedékek igényei kielégítésének lehetőségeit nem csorbítja. Némiképp bővebb 

megfogalmazásban: a társadalmi, természeti és gazdasági tőke kamatainak célszerű és 

kiegyensúlyozott használata az emberi közösség teljességének javára anélkül, hogy maga a 

természeti tőke károsodna. 

A fogalom látszólag igen egyszerű. A benne rejlő követelmények megvalósítása azonban 

bonyolult. Az alapkövetelmény a jövő generáció érdekeinek figyelembevétele jelenlegi 

környezeti-gazdasági-társadalmi döntéseinknél, méghozzá oly módon, hogy a gazdasági-

társadalmi tevékenységünk összhangban legyen a természeti követelményekkel. Ez a 

követelmény csak számos ellentmondást megoldva juthat érvényre. 

A „fenntartható fejlődés” jegyében szerveződött az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott 

Környezet és Fejlődés ENSZ konferencia. Fő dokumentumának az Agenda 21 (Feladatok a 21. 

századra) 28. fejezete foglalkozik a Local Agenda 21-el (LA-21), vagyis a fenntarthatóság 

lokális programjával. 

A fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél „bevonult” a nemzetközi konferenciák, 

szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti kormányok cselekvési programjaiba. 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 2007 júniusában készült el. Ebben a Magyar 

Kormány, tárcaközi egyeztetések után megfogalmazta az országos léptékű tennivalókat, 

összhangban az Európai Unióban elkészült fenntarthatósági stratégiával.  

 „A fenntartható fejlődés az emberek életminőségének hosszú távú és tartós megőrzését, 

illetve javítását célozza.  

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia a társadalom fejlődésének egy ennek megfelelő 

pályára való állítását elősegítő, hosszú távú, keretstratégiai jellegű dokumentum, mely 

valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti területre egy pozitív, fenntartható, 

társadalmasítható jövőképnek megfelelő eszközrendszert és reformkeretet vázol fel.  

  

A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, amely nem 

szűkíthető le az anyagi jólétre, hanem magában foglalja a környezet minőségét, a 

demokratikus jogok érvényesülését, a természeti erőforrásokhoz valamint a társadalom 
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nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférést, a teljes testi, lelki 

egészséget, a szabadidőt, a biztonságot is. A társadalmi jólét a környezetminőség és a 

társadalmat alkotók életminőségének együttes megnyilvánulása.  

A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a 

jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel és a társadalmi igazságossággal, 

esélyegyenlőséggel.  

A természeti erőforrások vonatkozásában ez azt jelenti, hogy hosszú távon a természeti 

környezet eltartó-képességével összhangban lehet csak a társadalom reális szükségleteinek a 

kielégítéséről gondoskodni; a környezet eltartó képessége egyben az igények kielégítésének 

korlátja is. Ennek megfelelően van szükség a természeti erőforrások fenntartható 

használatára, amelynek megvalósításához a társadalom környezet-tudatos és környezet-

etikus magatartása szükséges. Ennek a megvalósulásához szükséges, hogy a jövő 

nemzedékének szakmailag megalapozott, megfelelően előkészített környezettudatos 

nevelése a családban és az oktatás valamennyi területén nagyobb teret kapjon.  

A fenntarthatóság elvei szerint élő társadalomban többek között érvényesül a szociális 

igazságosság, amelynek az alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének 

biztosítása, és a társadalmi terhekből való közös részesedés; az életminőség folytonos 

javítására való törekvés. E cél elérése érdekében olyan erkölcsi normarendszert szükséges a 

társadalom tagjai felé közvetíteni, amely ezeket a folyamatokat támogatja, illetve elősegíti.  

A méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés 

mindenkire – a jövő nemzedékekre is – vonatkozik. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és 

céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő 

jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését. A fenntartható 

fejlődés tehát olyan fejlődés, amely lehetővé teszi a jelen generációk szükségleteinek 

kielégítését úgy, hogy ez nem veszélyezteti a jövő generációk azon lehetőségét, hogy 

szükségleteiket kielégítsék.  

A jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve hatásaik jelentős részben ellentétesek a 

fenntartható fejlődés követelményeivel. E trendek ismeretében elkerülhetetlen egy olyan 

fejlődési pályára való áttérés, amely hosszú távon biztosítja a társadalmak és köztük a 

magyar társadalom fenntartható fejlődését. Ennek elérése nem lehetséges egy-egy ország, 

régió határain belül, hiszen egyetlen társadalom sem szigetelheti el magát tágabb 

természeti, társadalmi, gazdasági környezetétől. Az erősödő kölcsönhatások és kölcsönös 

függőségek miatt a társadalmak hosszú távú jövője közös. „( NFFS-2007) 
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A fenntartható fejlődés alapelvei: 

 A holisztikus megközelítés elve. A dolgokat egymással összefüggésben kell vizsgálni,  

mivel a rendszerek egymással szoros kölcsönhatásban állnak. Bármilyen beavatkozás  

tovagyűrűző hatásokat okoz esetleg távoli rendszerekben is. A helyi kihívásokra 

adandó válaszokhoz szükséges a tágabb környezet és a globális trendek ismerete.  

•  A nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elve. A fenntartható 

fejlődés érdekeinek középpontjában az emberek állnak. A jelen nemzedékek fejlődési 

és környezeti szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük a jövő 

nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék saját szükségleteiket.  

•  Társadalmi igazságosság elve. El kell ismerni mindenki jogát a méltó 

életfeltételekhez,mindenki számára biztosítani kell az alapvető emberi jogokat. 

Mindenki azonos eséllyel szerezhesse meg azokat az ismereteket, tudást és 

készségeket, amelyek birtokában a társadalom teljes értékű tagjává válhat.  

 Tartamosság elve. Az erőforrások tartamos kezelése, figyelembe veszi a környezet 

eltartó képességének korlátait; az erőforrások körültekintő és takarékos használata 

által megőrzi a jövőbeli fejlődéshez szükséges forrásokat. A biológiai sokféleség is 

természeti erőforrás, védelmét kiemelten fontosnak tartjuk.  

 Integráció elve. A szakpolitikák, tervek, programok, stratégiák kidolgozása, értékelése 

és végrehajtása során a gazdasági, a szociális és a környezeti szempontokat, azok 

összefüggéseit is egyaránt figyelembe kell venni annak érdekében, hogy azok 

kölcsönösen erősítsék egymást. A helyi, regionális és nemzeti szintű tevékenységeket 

is össze kell hangolni.  

 Helyi erőforrások hasznosításának elve.  Törekedni kell a közösségek szükségleteinek 

helyi szinten, helyi erőforrásokból történő kielégítésére. Őrizzük meg a helyi 

sajátosságokat, sokszínűségét. Fontos feladat az épített környezet megóvása és a 

kulturális örökség megőrzése, fenntartható módon történő hasznosítása is.  

 

 Társadalmi részvétel elve. Mindenki számára biztosítani kell a megfelelő hozzáférést 

a társadalmi-gazdasági közéletre, a döntéshozatali folyamatokra, a környezetre 

vonatkozó információkhoz. Javítani kell a fenntartható fejlődéssel, annak társadalmi-

gazdasági és környezeti vonatkozásaival, a fenntarthatóbb megoldásokkal 

kapcsolatos tájékozottságot. Erősíteni kell az állampolgárok döntéshozatalban való 

részvételét.  

•  Társadalmi felelősségvállalás elve. A fenntartható fejlődés, a magasabb életminőség 

elérése érdekében csökkenteni kell, illetve ki kell küszöbölni a termelés és a 

fogyasztás nem fenntartható módjait. Erősíteni kell a vállalkozások társadalmi 

felelősségvállalását, a magán- és a közszféra közötti együttműködést.  



Local Agenda 21 - Medina 

4 
 

•  Elővigyázatosság és megelőzés elve. Az elővigyázatos megközelítés azt jelenti, hogy 

ha súlyos vagy visszafordíthatatlan kár lehetősége merül fel, a teljes tudományos 

bizonyosság hiánya nem használható fel indokként a környezetromlást vagy az 

emberi egészség veszélyeztetését megakadályozó, hatékony intézkedések 

elhalasztására, azaz a veszély mértékét figyelembe véve cselekedni kell. Az emberi 

tevékenységeket ennek az elővigyázatossági elvnek a figyelembevételével kell 

tervezni és végrehajtani, illetve meg kell előzni, – s ahol ez nem lehetséges – 

mérsékelni kell a természeti rendszereket és az emberi egészséget veszélyeztető 

környezetkárosító, környezetszennyező tevékenységeket, illetve lehetőség szerint 

helyreállítani a károkat.  

•  A szennyezők fizet elv. Az áraknak tükrözniük kell a fogyasztással és termeléssel 

kapcsolatos tevékenységek, illetve hatásaik valós költségeit a társadalom számára, 

beleértve a természeti erőforrások használatának költségeit. A környezetkárosító, 

környezetszennyező tevékenységet folytatóknak meg kell fizetniük az emberi 

egészségben vagy a környezetben okozott károkat.  

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a társadalmi (szociális), a gazdasági és a 

környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével 

mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a 

konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Fenntarthatóság modellje 
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Az országban levő kisebb egységek, így a régiók, kistérségek és a település szintjén is fontos 

megalkotni a fenntartható fejlődés programját, stratégiáját. 

A fenntartható fejlődés, a Local Agenda 21 (LA21) alapvető célja: az önkormányzat aktív és 

cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával olyan program kidolgozása 

és megvalósítása, amely a fenntartható fejlődés elvére épül. 

A fenntarthatóság helyi programját kell megteremteni, amelynek segítségével egy olyan 

település szerveződik, amelyet a lakosok otthonnak tekintenek, abban Ők és Gyermekeik, a 

város, falu mai és leendő polgárai otthon vannak.  

Az önkormányzati szervek a Local Agenda (LA21) megvalósításában központi szerepet 

kapnak: 

 az önkormányzat a helyi közösségekhez közel van 

 kiterjedt szolgáltató rendszer működtetője 

 az erőforrások egyik legfontosabb felhasználója 

 piacot befolyásoló erő 

 példakép más szervezetek számára 

 információszolgáltató 

 támogató 

 hálózatműködtető 

 lobbizó és általános megegyezést segítő fél 

 

Alapkövetelmény tehát a jövő generáció érdekeinek figyelembevétele a jelenlegi gazdasági –

társadalmi – környezeti döntések meghozatalánál oly módon, hogy a gazdasági és a 

társadalmi tevékenységek összhangban legyenek a természeti követelményekkel. 

 

1.2 A stratégiáról 

 

Stratégiánk célja, hogy olyan programot alkossunk, amely feltárja a fenntartható fejlődés 

dimenzióinak (gazdaság, környezet, társadalom) jelenlegi helyzetét Medina községben és 

meghatározza azokat a célokat és eszközöket, amelyek segítségével az itt élő emberek 

számára egy élhetőbb települést tudunk létrehozni. 

A stratégiában lefektetett beavatkozások tervezésénél lakossági   véleményeket is 

figyelembe vettünk. A településen élők preferenciáinak vizsgálatához kérdőíves felmérést 

hajtottunk végre, azt vizsgálva, hogy a település polgárai hogyan vélekednek a település 

helyzetéről, mit látnak szükségesnek tenni az élhetőbb település megvalósítása érdekében. 
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A megkeresések, kérdőívek alapján hármas felosztást végeztünk a témákban: gazdasági, 

társadalmi és környezeti fenntarthatóság. Ezek alapján a fenntarthatósági stratégián belül a 

következő témákat dolgoztuk fel: 

 Gazdasági fenntarthatóság: 

o Helyi gazdaság, foglalkoztatás 

o A mezőgazdaság fenntarthatóságának elősegítése 

o Falusi turizmus, borturizmus, vadászturizmus 

o Energiahatékonyság 

 Társadalmi fenntarthatóság 

o Egészségügy, jóléti szolgáltatások 

o Esélyegyenlőség, társadalmi összefogás 

o Közbiztonság 

o Kulturális és sport lehetőségek 

 Környezeti fenntarthatóság 

o Környezeti elemek és rendszerek 

o Rendezett zöldfelületi rendszer 

o Megújuló energiaforrások alkalmazása helyi szinten 

o Infrastruktúra rendszer 

A fenntarthatóság körében meghatározott feladatok, problémák jelentős része az 

önkormányzat hatáskörébe tartozik, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy az 

önkormányzat egyedül nem képes azokat megoldani.
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2. Helyzetelemzés 

2.1 Medina Község 

 

 

Medina Szekszárdról kb. 20 km-re északra fekszik, Sió csatorna jobb partján. Megközelítése a 

63-as főútról Szedrestől induló bekötőúton (4 km). Környező települések: Kölesd, Szedres , 

Tengelic, Harc, Zomba. A települést 1394-ben egyházi birtokként említik először. 1446-ban 

Mede néven említik. Medina község Tolna megye székhelyétől északra, mintegy 20 km-re 

található a Sió jobb partján. A község két irányból, Szedres felől a 63., Harcról pedig a 65. sz. 

utakról közelíthető meg.  

 

 

 

2. ábra: www.medina elhelyezkedése.terkep.hu 

http://hu.wikipedia.org/wiki/63-as_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szedres
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lesd
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szedres
http://hu.wikipedia.org/wiki/1446
http://www.medina/
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A Szekszárdi kistérségben lévő Medina a szó szoros értelmében igazi szegélytelepülés: 

természetföldrajzi elhelyezkedését tekintve a Dunántúli-dombság nagytáj Mecsek és Tolna-

baranyai dombvidék középtáj Tolnai dombság kistájcsoportján belül két kistáj, a Tolnai 

Hegyhát és a Dél-Mezőföld találkozásánál, egyik oldalról dombok és erdők másik oldalról 

vízfolyások ölelésében fekszik. 

A Siótól keletre található terület a Mezőföld nyugati széle, a Siótól nyugatra található rész a 

Tolnai-hegyhát délkeleti csücske.  

A Tolnai-hegyhát a Tolnai-dombság legsajátosabb morfológiai arculatú kistája, közel 600 

négyzetkilométernyi területen. Keleten a Sió, nyugaton a Kapos völgye, Délen a Völgység 

határolja. A felszínt 220-240 méter átlagmagasságú lapos tetejű hegyhátak és a közöttük 

húzódó nagy mélységű (100-120 méter) eróziós völgyek jellemezik. A 20-40 m vastag 

lösztakaróval fedett hegyhátak ÉNy-DK-i irányban lejtenek, felszínüket deráziós völgyek 

tagolják. A Kapos-völgyre néző oldalaikat 80-150 méter magas, meredek letörések jellemzik.. 

A völgyek erősen aszimmetrikusak: D-re néző lejtőik lankásabbak (5-7°), míg É-ra meredek 

(15-25°-os) lejtők tekintenek.  

Az átlagos relatív relief 79 m/km2, a völgysűrűség 3,1 km/km2. A térség éghajlata 

mérsékelten meleg, mérsékelten nedves. Az évi napfénytartam meghaladja a 2050 órát, az 

évi középhőmérséklet 10,0-10,4 °C közötti. Az évi csapadékösszeg átlaga 650-680 mm.  

 

A terület természeti környezete  

 

Tolnai- dombság 

 

Földrajzi helyzet 

A leginkább felszabdalt, legnagyobb reliefenergiájú dombsági táj. T= 1300 km². Éles 

szerkezeti vonalak határolják: Kapos- v.: Sió- Kapos- Sárvíz völgye, délen: Hábi, Völgységi, 

Lajvér- patak völgye. 

 

Fejlődéstörténete 

Pannon előtt: a Szekszárdi- dombság alapzatában a Mórágyi gránitvonulat folytatása. 

Völgység területén a rögsor nyugati szárnya lezökkent üledékgyűjtő, benne felsőpermi vörös 

homokkő, triász és alsó- júra mészkő, homokkő. 

Középső- miocén kárpáti emelet: megindul a geomorfológiai inverzió, amely kisebb mértékű, 

mint a Dunántúl más területein. 
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Alsó- pannon: kiemelt térszín. 

Felső- pannon: süllyedési Pannon- beltó homokos, agyagos, agyagmárgás üledékek, ezekre 

édesvízi, szárazföldi üledéksor települt. 

Felső- pannon második fele: beltó visszahúzódása, emelkedés. Az üledéktakarót folyóvízi 

erózió pusztítja, a folyók a Dráva- süllyedék felé tartanak, észak-északnyugat dél- délkeleti 

irányban. A rossz lefolyású területeken édesvízi mészkő képződik. Az alsó- pleisztocénre 

eróziós halom vidékké alakul. 

Alsó- pleisztocén vége: Kialakul a Felső- Kapos-kalocsai süllyedék. Déli- Hegyhát, Völgység 

süllyedék terület- hordalékkúp építés (Ős- sárvíz, mezőföldi vízfolyások). A szekszárdi- 

dombság kiemelt terület. 

Új- pleisztocén: Szerkezeti mozgások: Hegyhát- Völgység táblarögök kialakulása. Szekszárdi- 

dombság: jelentős kiemelkedés. A peremeken töréslépcső, szerkezeti árkok kialakulása 

(Kapos- völgy, Danal- patak völgye). Löszképződés. Eróziós deráziós folyamatok deráziós 

völgyek, a lösz áttelepítése (interstadiálisokban), suvadások a peremterületeken. 

Glaciálisokban periglaciális, szoliflukció. 

Holocén: főként folyóvízi erózió eróziós deráziós tanúhegyek löszhátakon mikroformák 

suvadások talajerózió. 

 

Földtani felépítése 

Pannóniai üledékek: homok, homokkő, agyag, agyagmárga. Fedetlenül: meredek lejtőkön, 

szurdokokban. 

Felső- pliocén: édesvízi mészkő, lokálisan (1 m alatti vastagság). 

Alsó- pleisztocén: fosszilis vörösagyag: 1. helyben maradt; 2. Áttelepített. 

Középső- pleisztocén: Folyóvízi üledéke: Hegyhát: finom homok. Völgység: durvább 

rétegsorok is (Mecsekből származnak). Vastagsága: 150- 180 m. Lösz- löszös üledékek: (főleg 

új-pleisztocén). Legjellemzőbb a típusos lösz: platókon, völgyközi hátakon (Északi Hegyhát, 

Völgység). Áttelepített lösz: lejtős térszíneken. 

Holocén: ártéri anyagok, lepelhomok. 

 

Kis tájak geomorfológiája 

Hegyhát: Magasra kiemelt hegyhátak, keskeny vízválasztó gerincek, táblarögök. Új- 

pleisztocén a belső területeken északnyugat- délkeleti kibillent táblarögök, a köztük levő 
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völgyek aszimmetrikusak (északi lejtőjük jóval meredekebb). Peremi területeken töréslépcső, 

rajtuk többnyire szoliflukciósan áttelepített lejtőüledékek, suvadások. Löszlepusztulási 

formák: löszmélyutak, szakadékok, dolinák stb. Sok a deráziós völgy is. 

Völgység: Új- pleisztocén mozgások, északi és nyugati peremvidéken kiemelkedik és 

feldarabolódik, eróziós tanúhegyekre és hegyhátakra, délkeleti része megsüllyed: itt alakul ki 

a vastag löszborítású, enyhén tagolt Bonyhádi- medence. Völgyei nyugat- északnyugat kelet- 

délkeleti irányúak. Jellemző formái még a löszformák és a suvadások. 

Szekszárdi- dombság: A legmagasabbra kiemelt és legaprólékosabban tagolt terület. 

Tagoltsága a felszín közelében húzódó összetöredezett gránitvonulattal hozható 

kapcsolatba. Jelentősek a löszformák és a suvadások (a lépcsős peremeken). 

 

Vízrajz 

A vízhálózat kevésbé fejlett, rövid kis vízhozamú patakok jellemzik. A recens erózió 

eredménye a löszmélyutak, löszszurdokok kialakulása. Fő vízfolyása a Kapos (szerkezeti 

árokban). Állóvizek: természetes (7), mesterséges (25) tavak, vizenyős területek. Talajvízben, 

rétegvízben, hévízben nem gazdag. 

 

Éghajlat 

Átmeneti jellegű. Területének túlnyomó részén mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, 

enyhe telű az éghajlat. Napsütéses órák száma: 1950- 2000. Meleg: kelet felé nő. Júliusi 

középhőmérséklet: 20,5 - 21,0 - 21,5 C. Hideg: kelet felé nő. Januári középhőmérséklet: ˉ1,5 - 

ˉ2,0 C. Csapadék: kelet és észak felé csökken: 600- 700 mm. 

 

Talaj 

ABET-csernozjom= teljes talajsorozat. Jelentős az erózió és a sztyeppesedés. Barna föld, 

löszön Nyugat- Hegyhát, Szekszárdi- dombság. ABET- magas csapadékos felszíneken: 

északnyugat- délnyugat Völgység, Szekszárdi- dombság középső része. Csernozjom BET – 

sztyeppesedéssel: Völgység, délkelet- középső- Hegyhát. Váztalajok, földeskopár, 

humuszkarbonát, lejtőhordalék- talajok: lejtős területeken. Hidromorf talajok (réti öntés láp) 

folyóvölgyekben. Mészlepedékes csernozjom, szárazabb alacsonyabb felszíneken- délkeleti 

Hegyhát. 
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Növényzet 

A Dél- Dunántúl flóravidékéhez tartozik. A cseres- tölgyes ezüsthársas erdőséget 

kultúrmezőség szorítja ki. Erdővel borított terület: 14 % (sok az akác). Ezüsthársas cseres-

tölgyesek, alacsonyabb, melegebb, szárazabb térszíneken (Szekszárdi- dombság, Hegyhát). 

Pannóniai gyertyános- tölgyes: északi hűvös, meredek lejtőkön (Szekszárdi-dombság). 

Tatárjuharos alföldi lösztölgyes: löszön, száraz területeken (Mezőföld közelében). Magas 

ártéri növényzet: kőris, szil ligeterdők (vízfolyások alluviumain). 

 

Medina földrajzi és geodéziai helymeghatározása  

A vizsgált terület Tolna megye területén helyezkedik el. Területe 344 km2. Tájföldtanilag az 

Alföld nagytáj, a Mezőföld középtáj, ezen belül a Sárvíz-völgy kistáj területén található. 

A település területe 2.224 ha, a beépítettség karaktere falusias. Medina a település 

méretéhez mérten viszonylag nagy beépített külterülettel rendelkezik. Medina-Szőlőhegy az 

állandó lakosokkal nem szórványszerűen kiépített külterületi településrész Medina községtől 

délnyugati irányban, kb. 2,5 – 3,5 km távolságra található. Medina lakosságának jelentős 

hányada lakik itt. 

 

2.2 Népesség 

 

Tolna megye lakónépessége 2011. október 1-jén 230 ezer fő volt, gyorsult a népességfogyás 

üteme, az országosnak csaknem háromszorosa.  

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a népesség számának alakulása, terület, népsűrűség 

szerint Medina községben: 

 

  1980. 1990. 2001. 2011. 

Állandó népesség  1078 925 899 831 

Lakónépesség  1031 890 1038 827 

Hektár 2224  

2011. évi 
népsűrűség 1 km2-
re 

37,2 



Local Agenda 21 - Medina 

12 
 

 

 

 

2013. december 31-i állapot szerint a népesség szám a településen 813 fő. 

 

Megállapítható, hogy a település lakossága folyamatos csökkenést mutat. 

 

A népesség korcsoport és nemek szerinti megoszlása 2011. évi népszámlálási adatok alapján: 

 

Terület -14 15-39 40-59 60-69 70- Összesen: Férfi Nő 

Medina 128 275 246 73 105 827 409 418 
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A település megtartó ereje átlagos, de figyelmeztető kell,  hogy legyen, hogy nőtt az 

elvándorlók száma, és csökkent az odavándorlóké. Ez betudható annak, hogy kevés az olyan 

munkáltató, vagy nem elég erősek ahhoz, hogy a felnőtt, munkaképes munkavállalók 

jelentős részét helyben tudják foglalkoztatni. 

 

A lakónépesség fogyásának okai jelentős részben a település mezőgazdasági 

berendezkedéséből fakadnak.  A település fő profilja az agárgazdálkodás. Fő ágazat a 

növénytermesztés, az állattartás a rendszerváltást követően fokozatosan leépült.  

A lakónépesség száma 2011. évi népszámlálás szerint 827 fő. 

 

Medina 

-14 

15-39 

40-59 

60-69 

70- 

Férfi 

Nő 
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2.2.1 Nemzetiségek 

Medina községet magyar,  szerb  és cigány  nemzetiségek lakják.  A település mai nevét a 

betelepülő szerbek alkották meg. Ma a megye egyetlen olyan települése, ahol szerb 

nemzetiségi önkormányzat van.  

A romák betelepüléséről nincsenek, illetve nem lelhetők fel adatok. 

Medina községben Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

működik.  

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a népesség nemzetiség szerinti bontásban, a 

nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv alapján: 

 

• magyar    717 

• cigány (romani, beás)  20 

• német    22 

• szerb    36 

Hazai nemzetiség együtt 78 fő.   Összesen 797 fő.  Népesség 827 fő.  

 

 

 

2.3 Vállalkozások 

A Dél-dunántúli Magyarország gazdaságilag kevésbé fejlett, országos viszonylatban magas 

munkanélküliséggel és alacsonyabb foglalkoztatási és aktivitási aránnyal rendelkező régiója. 

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy a foglalkoztatottak száma 

enyhén csökken, a munkanélküliek száma erőteljesebben növekszik, mely a gazdaságilag 

magyar 

cigány (romani, beás) 

német 

szerb 
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aktív népesség létszámának stagnálását eredményezte. A száz foglalkoztatottra jutó nem 

aktív személyek száma 172-ről 151-re mérséklődött.  

A régió gazdasági élete a szolgáltatásokra és az ipari tevékenységre épül. A lakosság 

megközelítőleg 60 %-a a szolgáltatói szférában dolgozott.  

 

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a népesség gazdasági aktivitás szerint: 

Ter
ület 

Foglalko
ztatott 

Munka
nélküli 

Ina
ktív 
ker
eső 

Eltar
tott 

Össz
esen 

Foglalko
ztatott 
% 

Munka
nélküli 
% 

Inta
ktív 
% 

Eltar
tott 
%  

Össz
esen 
% 

Med
ina 

315 51 245 216 827 38,1 6,2 29,6 26,1 100,0 

 

 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

Medina 

Medina 

Foglalkoztatott % 

Munkanélküli % 

Intaktív % 

Eltartott %  



Local Agenda 21 - Medina 

16 
 

 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Településsoros munkanélküliségi adatai alapján a 

nyilvántartott álláskeresők száma tartózkodási helyük szerint (2013. 12. 20-i állapot szerint): 

 

Tolna 
megyei 
települé
s 

Nyilvántarto
tt össz fő 

Foly. 
nyilv. 
hosszFol
y. nyilv. 
hossz>36
5 

Járadé
k tip. 
ellátás 
fő 

Segél
y tip. 
ellátá
s fő 

FHT
, 
RSZ
S fő 

Munka
v. 
népes. 
fő 

Relatí
v 
mutat
ó % 

Arányszá
m 

Medina 64 fő 28 fő 3 fő 4 fő 23 
fő 

542 fő 11,81 
% 

1,89  

(relatív mutató: a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ban) 

(arányszám: relatív mutatók az országos relatív mutatókhoz viszonyított aránya) 

Medina a megyeszékhelytől északra 20 km-re fekszik. Vasútállomás Szedresben van, 7 km-re. 

A 63-as és 65-ös utak segítségével Keletre és Nyugatra is van kijárója a falunak.  E két irányba 

járnak autóbuszok is, kora hajnaltól késő estik, hétvégén ritkábban. A Sió közvetlenül a falu 

alatt folyik, valamint kissé távolabb található a Sárvíz. Dél-nyugatról Észak-kelet felé húzódik 

a „Kápolna-hegy”, amelyet a korra reggeltől késő estik süt a nap, és ez a terület a falu 

szőlőtermesztésének központja. A falu határában gyönyörű legelők, és gazdag szántóföldek 

gyönyörködtetik a szemet. Szedres és Medina között található egy halastó, ami az és minden 

évszakában kikapcsolódást nyújt a környékbelieknek. Medina környező települései a 

következők: Kölesd, Szedres és Felsőnána. 

A település fő profilja az agrárgazdálkodás. Fő ágazat a növénytermesztés, az álltatartás a 

rendszerváltást követően fokozatosan leépült. A 90-es évek elején megszűnt a szövetkezet. 

Ma a privatizált területeken tésztaüzem, terményszárító és sertéstelep működik.  

A növénytermesztés területén főbb kultúrák a kukorica és a kalászosok számítanak, illetve a 

napraforgó. A mezőgazdasági termelés nagy része családi gazdaságok, mezőgazdasági 

vállalkozások keretein belül folyik, illetve őstermelőként is találhatók termelők.  

A település adottságai elsősorban mezőgazdasági jellegűek: 

 MEDINA község területének kimutatása   

Művelési ágak  Belterület m2  Külterület m2  Zártkert m2  Összesen m2  

szántó   1414,2376  41,6482  1455,8858  

gyep(rét)   53,9882   53,9882  

szőlő   19,6424  32,1592  51,8016  
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kert    8,3751  8,3751  

gyümölcsös   5,2708  4,2179  9,4887  

gyep (legelő)   78,0888  7,4662  85,550  

nádas      

erdő   281,1652  2,9387  284,1039  

egyéb kivett  69,6445  200,5753  4,1821  274,4019  

halastó      

fásított terület      

Összesen  69,6445  2052,9683  100,9874  2223,6002  

 

A fő ágazat mellett néhány kézműipari jellegű vállalkozás is található a településen. 

A helyi élelmiszer kereskedelmi ellátást és vendéglátást zömmel helyi vállalkozók végzik. 

A munkavégzés miatt ingázás leginkább a szomszédos városokba (Szekszárd, Tolna) irányul. 

 

Medinán  a működő vállalkozások száma összesen körülbelül 83-100 db, a 

mezőgazdaságban, iparban,  szállításban,  az építőiparban , kereskedelem-javítás és egyéb 

szolgáltatási területen működnek. Összesen körülbelül 146 főt foglalkoztatnak. 

A településen az Önkormányzat és intézményein kívül további 3 jelentősebb foglalkoztató 

vállalkozást találunk: 

 KLM-Masters Kft. (laktanya kiszolgálója) 

 Pannon Varázs Kft. (tésztaüzem) 

 Terményszárító Kft. 

 

2.4 Települési köz- és kereskedelmi szolgáltatások 

 

Alapfokú oktatási intézmények. II. számú Óvoda és Bölcsőde Szekszárd 

Tagóvodája Medina (7057 Medina, Petőfi Sándor utca 10.) Az óvodai férőhelyek száma 50 

gyermek. 

Medina községben az alapfokú oktatás 1-4. évfolyamon helyben biztosított, a szekszárdi  

Babits Mihály Általános Iskola  tagintézményében.  Az 5-8. évfolyam tanulói Szedresbe, 

illetve Szekszárdra járnak. A középfokú oktatás a környező városokban érhető el (Szekszárd, 

Tolna, Gyönk, Bátaszék). 
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Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja az óvodai-iskolai nevelést. 

Egészségügyi és szociális szolgáltatások. Medinán az egészségügyi alapellátást egy 

közalkalmazott háziorvos biztosítja. 

Az egészségügyi ellátás az orvosi rendelőben érhető el. Az orvosi rendelőben kézi  

gyógyszertár működik, így helyben megoldható a gyógyszerek kiváltása, megvásárlása.  

A házi orvos mellett anya és csecsemő védőnő is tevékenykedik a településen. A védőnő a 

helyi óvodában és az iskolában is ellátja feladatait.  

 A járóbetegszakellátás Szekszárdon működik.  

A fogorvosi alapellátás Szedres községben történik. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások elérhetőek a településen. Így a 

szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 

tanyagondnoki szolgálat. 

A szociális étkeztetést az Önkormányzat helyi vállalkozón keresztül, a házi segítségnyújtást, a 

családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást társulási formában biztosítja. 

Az egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételei kedvezőek, az önkormányzat folyamatosan 

fejleszti azokat, a minőségi ellátás biztosítása érdekében. 

A településvezetés különböző szűrőprogramok rendszeresebbé tételére, a rászorultak 

fokozottabb gondoskodására törekszik. 

Kultúra, közművelődés. A településen a kulturális és közösségi élet központja a Könyvtár és 

Művelődési Ház.  

A könyvtársi szolgáltatások közé tartozik az internet hozzáférés, fénymásolás. 

A Művelődési Ház programjai tartalmasak: előadói estek, hagyományos bálok, 

mesedélutánok, kézműves foglalkozások, bor- és pálinkaverseny, falunap és elszármazottak 

találkozója, állandó kiállítások, tájékoztató előadások, nyelvtanfolyam. 

A Medina Hírmondó újság két havonta jelenik meg, melyet minden háztartáshoz eljuttat az 

Önkormányzat, így biztosítva a lakosság széleskörű tájékoztatását a helyi közéletről, 

közérdekű információkról. 

Fontos  további színvonalas települési rendezvények szervezése (Művészeti napok, jeles 

napok megünneplése). 

Sport. Medina községben jelenleg sportegyesületek nem működnek.  Az iskolában 

tornaszoba szolgálja a tanulók testnevelés óráinak megfelelő lebonyolítását. 

Az Önkormányzat pályázat útján szeretné megoldani sportpálya építését. 
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Civil szervezetek. Az Önkormányzat feladatai ellátása során folyamatosan együttműködik a 

település civil szervezeteivel, akik színes rendezvényeikkel, programjaikkal gazdagítják a 

településen élők életét, az ide látógatókat. 

A település civil szervezetei: Medinai Nyugdíjas Érdekszövetség, Medina Községért 

Közalapítvány, Medina Gazdakör, Medinai Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület, 

Medinai Polgárőr Egyesület. 

Hatósági, önkormányzat feladatok és szolgáltatások. A  Közös  Önkormányzati Hivatal látja 

el a település alapvető államigazgatási és önkormányzati szolgáltatásait. 

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata értelmében Harc, Kistormás, Kölesd és 

Sióagárd Önkormányzataival közösen önkormányzati hivatalt hozott létre,  Kölesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. 

2013. január 01. napjától az államigazgatási feladatokat a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi Járási Hivatala látja el, az állampolgárok hatékonyabb kiszolgálása érdekében 

járási ügysegéd közreműködésével. 

Medina településen az infrastruktúrai lefedettség 100 %-os: villany, víz, gáz és csatorna 

hálózat, kábel TV,  internet szolgáltatás. 

Jelenleg folyik a KEOP-1.3.0/09 kódszámú, Ivóvízminőség javító beruházás Medina 

községben, melynek eredményeként az ivóvíz a lehető legjobb minőségű lesz. 

A hulladékkezelési szolgáltatást az Önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata – Társulás hulladék begyűjtésére és elszállítása társulási formában látja el. 

A településen Posta működik, körzeti megbízott lát el szolgálatot. 

Kereskedelem, vendéglátás.  Idegenforgalom. A településen az alábbi kereskedelmi üzletek 

működnek: 

 COOP Üzlet  vegyes élelmiszer  

 MEBAPO Üzlet –vegyes élelmiszer  

 FORTUNA Vegyeskereskedés 

 Pálfi és Ament Kft – Főzőkonyha 

 Szekszárd – Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 Bán József egyéni vállalkozó - fodrász 

 A településen kereskedelmi szálláshely található.  

A közelmúltban felújított klasszicista stílusú Apponyi kastély várja az ide látogatókat, 

vendégeket, turisztikai központ (5 szoba -10 ágy). 

Medina Község Önkormányzat által működtetett Malom Vendégház (6 szoba-15 férőhely). 
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Nagy figyelmet kell szentelni a település arculatának, küllemének javítására a turisztikai 

vonzás fokozása érdekében, településközpont parkosítása, virágosítás, Medina értékeit 

bemutató turisztikai kiadványok megjelentetése az Önkormányzat célja. 

Medinán található a NATO lokátor, 3 D radartorony. 

 

 

 

2.5 Az épített környezet 

2.5.1 Településszerkezet 

A Dél-dunántúli régióra a középvárosok hiánya, a szétforgácsolt, sűrű aprófalvas 

településszerkezet jellemző. A településállomány több mint fele 500 lelkesnél kisebb 

törpefalu, és a nagyobbak is jellemzően 500-2000 fő lakosú települések. 

 Medina területe 2.224 ha, a beépítettség karaktere falusias. Medina a település méretéhez 

mérten viszonylag nagy beépített külterülettel rendelkezik. Medina – Szőlőhegy az állandó 

lakosokkal nem szórványszerűen kiépített külterületi településrész Medina községtől 

délnyugati irányban, kb. 2,5 - 3,5 km távolságra található. Medina lakosságának jelentős 

hányada lakik itt. A község lakosságából 135 fő az előbb említett külterületen lakik (2010-es 

adat). 
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3. ábra Medina 

 

Érdekesség a három templom, a felújított Apponyi kastély, valamint a cselédvilágból 

megmaradt cselédház. Nemrég került megalapításra a Kézműves-ház, ahol időszakonként a 

helyi kézművesek által készített értékes termékek kerülnek kiállításra. A kultúrház mellett 

található a medinai Hősök szobra, emléket állítva az 1. és 2. világháború medinai 

áldozatainak. A közelmúltban magántőke bevonásával felújításra került az Apponyi kastély, 

amely eredeti állapotában várja az érdeklődőket. A faluból kivezető utat követve ekénk tárul 

egy barátságos tanyasor, ami még a múlt század érintetlenségét idézi, a szőlőművelés 

családok kezében hagyománnyá alakult, nem gépesített. Érdeklődés esetén a kapuk nyitva 

állnak egy hangulatos borkóstolásra, a helyi borkultúra rövid ismertetésére. 

A falu természeti értékei között kell szólni a Kápolnai-hegyről, melyet reggeltől estig 

bearanyoznak a nap sugarai, valamint folyó Sióról és Sárvízről. 
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4. ábra: Református templom 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra  Szerb templom 
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6. ábra Kisboldogasszony kápolna 

 

 

 

 

 

7. ábra Apponyi Kastélyszálló 
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A 14 településből álló szekszárdi történelmi borvidék Zombai Hegyközséghez tartozó 

területen a mai napig jelentős tevékenységnek számít a szőlőtermesztés, borászat. 

 

 

 

8. ábra Szekszárdi borvidék 

Medina Község központja 2013. évben került felújításra. Jellemzően itt találhatóak az 

igazgatási, az oktatási, az egészségügyi, az egyházi, a kulturális és a lakosság helyi szintű 

ellátását szolgáló kereskedelmi-szolgáltató intézmények.  

A település belterületének jelentős része lakóterület, amelyre a földszintes családi házas 

beépítés a jellemző.  

2.5.2 Zöldterületek 

A település zöldterületei, zöldfelületi intézményei és a belterülethez közvetlenül kapcsolódó 

települési zöldfelületek egységes rendszert képeznek. 

A belterületi zöldterület leghangsúlyosabb elmei az utcafásítások, a közpark és a 

magánkertek. Általánosságban elmondható, hogy a településen elegendő a közhasználatú 

zöldterület, közpark. 

A Hőskert-közpark 2012. évben került kialakításra és 2013. évben felújításra: sétány 

kialakítása, virágok, facsemeték telepítése. 
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Minden év májusában elhelyezésre kerülnek a településen a virágládák. 

A temetők környezete rendezett, parkosított, a Sió melletti területen lakossági összefogással 

és az önkormányzat közreműködésével megtörtént a parkosítás, örökzöldek, facsemeték 

ültetése. 

Mint mindenben e területen is megmutatkozik az Önkormányzat, civil szervezetek és a 

Lakosság összefogása, együtt munkálkodása a településért. 

A zöldterületek fenntartásáról, folyamatos megújításáról az Önkormányzat gondoskodik. 

Ízléses, szép környezet fogadja az ide látogatókat, igazi természeti kincs. 

 

2.5.3 Közlekedési hálózat 

 

Medina Tolna megyében Szekszárdtól kb. 20 km-re  északra fekszik. Vasútállomása nincs, vonatra a 7 

km távolságban található Szedresen lehet felszállni. Közúti megközelíthetősége azonban két irányban 

is kedvező, a buszjáratok kielégítik az igényeket.  

A település belső úthálózat-szerkezete jó, utcaszerkezete és az általában elegendő 

szabályozási szélesség az igényeket kielégíti. 

 

2.6 A helyzetfeltárás összefoglalása 
 

 

Az eddigi fejezetekben Medina jellemzőit foglaltuk össze röviden, lényegre törően. Az 

elemző rész összefoglalásaként elkészítettük a település SWOT analízisét, amely 

megalapozza a fenntarthatósági stratégia megfogalmazását. 
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 Erősségek Gyengeségek 
T
á
r
s
a
d
a
lo
m

 

 Lokálpatriotizmus 

 Együttműködési készség a 

lakosság körében 

 Jól szervezett szociális ellátás 

 Évenként megtartott 

közösségi rendezvények 

 Közbiztonság megfelelő 

szintje 

 Környezettudatos 

nevelés/oktatás az óvodában 

és az iskolában 

 Hangulatos település 

 Csekély helyi foglalkoztatás 

 Szórakozási és kulturális 

kikapcsolódási lehetőségek bővítése 

 

 

G
a
z
d
a
s
á
g

 

 Termelési tapasztalat a 

mezőgazdaságban 

 Családi gazdaságok megléte 

 Szolgáltatók, kereskedők 

jelenléte 

 Falusi vendéglátás, 

 szálláshelyek megléte 

 Jó közúti megközelíthetőség 

térségen belül 

 Szekszárd közelsége 

 Csökken a mezőgazdaság eltartó 

képessége 

 Beruházási tőke csökkenése 

 Kevés helyi álláslehetőség 

 Idegenforgalmi ismeret és nyelvtudás 

hiánya 

 Hiányzó szekunder szektor 

 Vállalkozási szektor bővítése 

 

 

K
ö
r
n
y
e
z
e
t 

       Rendezett településközpont 

 Környezeti elemek megfelelő 

állapota 

 Falusias települési arculat 

 Magas zöldfelületi arány 

 

 Felszín alatti vízszennyezés 

 

 

 

 

 

 



Local Agenda 21 - Medina 

27 
 

 Lehetőségek Veszélyek 
T
á
r
s
a
d
a
lo
m

 

 Új társadalmi szereplők 

megjelenése, új civil szervezetek 

alakulása 

 Fiatalok szórakozási lehetőségeinek 

bővítése 

 Kulturális élet bővítése 

 Jól kihasznált közösségi terek 

kialakítása 

 Fiatalok és értelmiségiek helyben 

tartása 

 Lakosság környezettudatosságának 

növelése 

 Szakemberképzés 

 Magasabb fokú környezeti nevelés 

az óvodában és iskolában 

 Elvándorlási ráta növekedése 

 Népességfogyás 

 Öregedési index növekedése 

 Falusi életforma megszűnése 

 Társadalmi elidegenedés 

 Globalizáció hatása 

 Identitástudat csökkenése 

 Életszínvonal romlás 

G
a
z
d
a
s
á
g

 

 Új munkahelyek 

 Pályázati források 

 Falusi turizmus fellendülése 

 Bor turizmusba bekapcsolódás 

 Hagyományőrző kézműipar 

 Látogatószám és az ebből származó 

bevételek növelése 

 Helyi mezőgazdaságra épülő 

feldolgozóipar 

 

 Gazdasági válság hatása sokáig 

érezhető 

 Megjelenő munkanélküliség 

 Területi különbségek fokozódása 

 Falusi vendéglátóhelyek 

befogadóképessége nagyobb 

rendezvény esetén nem kielégítő 

 mezőgazdasági munkaeszközök 

amortizációja, hatékonyság 

csökkenése 

 csökkenő szakképzett helyi 

munkavállalók 

 vállalkozási önerő hiánya 
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 Lehetőségek Veszélyek 
K
ö
r
n
y
e
z
e
t 

 hulladékhelyzet rendeződése 

(szervezett szelektív 

hulladékgyűjtés, hulladékudvar 

kialakítása) 

 pályázati források 

 települési környezet további 

javítása 

 helyi jelentőségű védett területek 

arányának növekedése 

 agrár környezetvédelem 

 ivóvíz minőségének javítása 

 erdősítés, gyepesítés a természeti 

funkciók visszaállításának 

lehetőségére 

 utak, járdák felújítása 

 régi épületek állagmegóvása 

 erőforráskészletek csökkenése 

 talajszennyezettség növekedése, 

talajok fizikai és kémiai romlása 

 mezőgazdasági túlhasznosításból 

adódóan talajok kimerülése 

 felszín alatti vizek 

szennyezettségének növekedése 

 légszennyezettség növekedése 

(mezőgazdasági idényben 

porszennyezés) 

 levegő allergén 

pollenmennyiségének növekedése 

 természeti értékek pusztulása 

Medina SWOT analízise 

A táblázatot tanulmányozva látható, hogy a település számos kiváló erőséggel rendelkezik.    

A gyengeségekkel és potenciális veszélyekkel szembe kell nézni, amelyeket kizárólag belső 

erőforrások segítségével nem tud kezelni, megoldani a település. 

A vállalkozási szektor szűkös, ezért különösen fiatalabb korosztályoknak a településen kívül 

kell munkát vállalniuk.  Fontos a helyi foglalkoztatás növelése, a mezőgazdaság, turizmus 

fejlesztése, ezáltal munkahelyek keletkeznek és javul a település megtartó szerepe. 

Medina óriási természeti értékekkel rendelkezik, mindezek megmutatása, a falusi és 

borturizmusba való bekapcsolódás kitörési pontja a településnek. 

A kérdőívek feldolgozása alapján megállapítható, hogy az itt élő Polgárok szeretik 

településüket, hangulatos, szép környezetben élhetnek. Fontosnak tartják hagyományaik 

ápolását. Szeretnek itt élni. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a SWOT analízisbe megjelenő gyengeségek, veszélyek 

felszámolását mihamarabb meg kell kezdeni, hogy kialakuljon egy élhetőbb, 
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népességmegtartóbb, megújulni képes település. A jelen településfejlesztési stratégia és 

akcióprogram az első lépés lehet ezen az úton. 
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3. Stratégia 
 

A régióra, megyére, településekre készült különböző koncepciók, tervek alapvetően 

meghatározzák az egyes területek lehetséges fejlesztési, fejlődési irányait. A Local Agenda 21 

programban megfogalmazott hosszú távú fejlesztési irányelvek, ill. rövidtávon 

megvalósítható programok, projektek összhangban állnak a tervhierarchia magasabb 

szintjén álló dokumentumokkal, tervekkel. A tervezés keretét az Országos Területfejlesztési 

Koncepció (OTK) adja meg, mely hosszú távú (10–15 év) területfejlesztési alapelveket, 

irányvonalakat és célkitűzéseket, valamint középtávú feladatokat fogalmaz meg, részletezve 

a területi célkitűzéseket.  

A Dél-dunáltúli  Operatív Program átfogó stratégiai célja a Dél-dunántúli régió nemzetközi 

versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. 

Specifikus céljai a versenyképesség meghatározó tényezőinek fejlesztése, a régió belső 

kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése. 

A Dél-dunántúli Operatív Program  a városi prioritások tekintetében támogatást nyújt az 

üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek 

létrehozásához, fejlesztéséhez.  

A prioritás a Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett turisztikai attrakciók, a 

régióba látogató turisták minőségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve 

turisztikai szereplők együttműködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fő 

tématerülete. 

A humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása- komplex szolgáltatásokat 

nyújtó integrált kis- és mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakítása. 

Munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások elérését elősegítő 4 és 5 számjegyű 

közutak, helyi, önkormányzati utak, kerékpárutak fejlesztése, a környezetbiztonság 

fejlesztése. 

 

Az irányvonalak, a hosszú távú fejlesztési elképzelések meghatározásakor nem lehet csak a 

településre, ill. annak közvetlen környezetére koncentrálni. Minden esetben figyelembe kell 



Local Agenda 21 - Medina 

31 
 

venni a tágabb környezetben zajló folyamatokat, mert azok alapvetően befolyásolják a 

településfejlesztési lehetőségeit. A célterületen kívül történt fejlesztések pozitív hatással 

lehetnek a közvetlen célterületre, javíthatják az életminőség színvonalát, de ugyanúgy 

előfordulhatnak negatív irányú következmények is, melyek az adott területet tekintve káros 

folyamatokat indítanak el. Fontos szempont, hogy törekedni kell az együttműködésre, 

nemcsak az Önkormányzat és a lakosság, vagy a gazdasági és civil szervezetek között, hanem 

tágabb értelemben véve, a térségi, kistérségi szinten is. Az így létrejött kapcsolatok hatékony 

fellépést tesznek lehetővé a térségi, települési programok és egyéb fejlesztési elképzelések 

megvalósítása során. 

3.1 Célállapot 
 

Medina elérendő jövőképe: a térségben egyedi, a gyökereiből táplálkozó, fiatalodó, 

gyarapodó, életképes és fenntartható település. A komplex megfogalmazás jelenti az 

erőforrásaiból építkező, megújulni képes, fenntarthatósági szempontokat figyelembe 

vevő, a növekvő generációkat helyben tartó, számukra megélhetést kínáló, a már nem 

munkaképes rétegről gondoskodó, a jelenben és az utókor számára is élhető községet. Egy 

olyan községet, melynek legfontosabb élő alkotóeleme a közösség, a helyi társadalom, 

akik aktívan részt vesznek lakóhelyük haladási irányának meghatározásában, a jövőt illető 

döntésekben. A település vezetése a lakossággal együttműködve pedig mindent megtesz 

azért, hogy a fenntarthatóság szolgálatában álló döntések szülessenek és a környezeti 

erőforrásokkal kíméletesen gazdálkodó fejlesztések valósuljanak meg. 

Központi cél a fenntartható fejlődés elősegítése, melynek következményeként megvalósul az 

erőforrások gazdaságos felhasználása. Fellendül a település gazdasága, ennek erős szektorát 

képezi a turizmus és ezzel párhuzamosan új munkahelyek jönnek létre, bővülnek a 

jövedelemszerzési lehetőségek. A település életében és a döntésekben aktívan részt vevő, 

környezettudatos társadalom él a községben, a fiatalok neveltetésének része a 

lokálpatriotizmus és helyi identitás- és közösségtudat erősítése a felnövekvő generációkban.  

A rendezett településkép illetve a kulturális és szórakozási lehetőségek vonzó életteret 

kölcsönöznek a településnek, tovább javítva a kellemes hangulatot.  
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A gazdasági előrelépésnek köszönhető növekvő eltartóképesség, illetve a megújuló 

társadalmi és települési környezet az életkörülmények és életszínvonal javulását 

eredményezik, nő a gyermekvállalási hajlandóság.  

A jövőkép eléréséhez azonban hosszú távú (9–20 év) célkitűzések, középtávú (4–8 év) 

tematikus célok, ill. rövid távú (1–3 év) részcélok megvalósulására van szükség a 

fenntarthatóság jegyében. 

 

3.2 Prioritások 

 

A fenntartható fejlődés elősegítéséhez, mint központi célhoz szükséges a fenntarthatósági 

pillérek (környezet, társadalom, gazdaság) stabilizálása, megerősítése. Fontos hangsúlyozni, 

hogy az egyes prioritások között nem állítható fel sorrendiség. Megvalósulásuk a település 

számára komplex módon fontos, csak együttesen eredményezik az elérni kívánt célállapotot. 

 Gazdasági fenntarthatóság: 

o Helyi gazdaság, foglalkoztatás fejlesztése 

o A mezőgazdaság fenntarthatóságának elősegítése 

o Falusi turizmus, borturizmus, vadászturizmus fejlesztése 

o Energiahatékonyság fejlesztése 

 Társadalmi fenntarthatóság 

o Humánerőforrás fejlesztése 

o Egészségügy, jóléti szolgáltatások fejlesztése 

o Esélyegyenlőség, társadalmi összefogás fejlesztése 

o Kulturális és sport lehetőségek fejlesztése 

 Környezeti fenntarthatóság 

o Környezeti elemek és rendszerek állapotának védelme 

o Rendezett zöldfelületi rendszer kialakítása és fenntartása 

o Megújuló energiaforrások alkalmazása helyi szinten 
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3.3 Várható hatások 
 

A fő- és részcélok megvalósulásának – a településen lejátszódó lehetséges spontán 

folyamatokat is figyelembe véve – lehetnek közvetett és közvetlen hatásaik az egyes 

területeket tekintve. A településre megfogalmazott célkitűzések, intézkedések várható 

környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai a következőképp foglalhatók össze: 

 

Környezeti hatások 

• a környezet minősége, állapota javul 

• a zöldfelületek állapota és kihasználtsága javul 

• a magas zöldfelületi arány megmarad 

• fennmaradnak a természetes élőhelyek 

• biológiai aktivitás nő 

• talajminőség javul 

• felszíni és felszín alatti vizek szennyezettsége csökken 

• levegő minősége javul 

• környezetterhelés csökken 

 

Társadalmi hatások 

• a lakosok környezettudatossága nő 

• versenyképes munkaerő képzési lehetősége javul 

• foglalkoztatási szerkezet korszerűsödik 

• információáramlás javul 

• elvándorlás mértéke csökken 

• fiatalok, potenciális munkaerő helyben maradása 

• a lakosság korösszetétele javul 

• nő a település népességmegtartó ereje 

• munkanélküliség csökken 

• társadalmi aktivitás megnő 

• helyi közösségi és kulturális élet tovább élénkül 
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• identitástudat erősödik 

• kulturális értékek, hagyományok megőrződnek 

• látogatók száma növekszik 

• életminőség javul 

 

Gazdasági hatások 

• beruházások száma és értéke nő 

• vállalkozások száma nő 

• mezőgazdaság korszerűsödik 

• alternatív jövedelemszerzési lehetőségek száma nő 

• szekunder szektor megjelenése és megerősödése 

• technikai–technológiai színvonal javul 

• idegenforgalmi infrastruktúra fejlődik 

• turisztikai attrakciók száma nő 

• turizmus fellendül (falusi-, bor- és vadászturizmus) 

• energiatakarékosság – megújuló energiaforrások alkalmazása 

 

4. Megvalósítás 

 

A fenntarthatósági pillérekre vonatkozó prioritások megvalósításához szükséges 

részprogramok, projektek kerülnek felsorolásra az alábbiakban, részletesen tárgyalva a 

várható eredményeket és a megvalósítás körülményeit, feltételeit. Az egyes intézkedések 

kijelölésénél forrásként szolgáltak Medina Község Önkormányzatának pályázati anyagai; a 

folyamatban lévő, vagy beadásra tervezett pályázatokon kívül a tervi hierarchiában felsőbb 

szinten lévő tervek, programok, koncepciók, stratégiák által megjelölt fejlesztési irányokat 

vettük figyelembe. 

A megvalósítás keretéül szolgáló pályázati lehetőséget jelenti az ÚMVP, az ÚSZT ágazati 

operatív programjai és a regionális operatív program (KMOP), melyek a 2011-2013 időszakra 

tervezett konkrét programok terén nyújtanak segítséget a források megteremtésére. A 
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jövőbeni pályázati lehetőségek még nem ismertek programszerűen, ezért nem került a 

közép- és hosszútávú javaslatokat illetően konkrét megvalósítási keret megjelölésre. 

 

4.1 Környezeti pillér 

 

A fenntarthatóság három alappillére közül a környezeti alappillér a helyi környezet káros 

anyagoktól való védelmével és a természeti erőforrások hatékony hasznosításával járul 

hozzá a lakosság hosszú távú jólétéhez, valamint a növény- és állatvilág életkörülményeinek 

fenntartásához és sokféleségének megőrzéséhez. 

 

4.1.1 Környezeti elemek és rendszerek állapotának védelme 

 

A program célja: 

 a környezeti elemek: levegő, talaj, felszíni és felszín alatti vizek, az élővilág jó 

állapotának fenntartása, egyben a környezeti értékek megóvása, mely magában 

foglalja az értékek megőrzését, helyreállítását vagy a károsodás megelőzését, 

minimalizálását 

A program prioritásának indoklása: 

 a környezet a fenntarthatóság három alappillérének egyike, jó állapotának 

megőrzése a jelen és jövő generációi számára elengedhetetlen 

A program várható eredményei: 

 a környezetterhelés csökken, nem alakulnak ki irreverzibilis folyamatok, megfelelő 

életkörülmények teremtődnek az ott élők számára 

4.1.2 Rendezett zöldfelületi rendszer kialakítása és fenntartása 

 

A program célja: 

 a települési környezet javítása, a biológiai aktivitás és esztétikai érték növelése 

A program prioritásának indoklása: 
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 a megfelelően kialakított települési zöldfelületi rendszer a lakosság jólétét szolgálja, 

javítja a települési klímát, jótékonyan befolyásolja a településképet 

A program várható eredményei: 

 élhetőbb települési környezet, élőhelyfenntartás/teremtés 

4.1.3 Megújuló energiaforrások alkalmazása helyi szinten 

 

A program célja: 

 a megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelése, környezetbarát 

technológiák bevezetése a településen 

A program prioritásának indoklása: 

 Mindenütt egyre nagyobb problémát okoznak a növekvő energiaárak, az 

energiaellátás biztonsága, versenyképessége – a fosszilis energiahordozók nem 

használhatóak fel a kimerülésig. Törekedni kell az energiatakarékosságra (az Európai 

Unió célkitűzései között szerepel, hogy a tagállamok a 2008–2016-ig terjedő 

időszakban évi 1% energiatakarékosságot érjenek el), szükség van a megújuló 

energiaforrások felhasználásának növelésére. 

A program várható eredményei: 

 Hosszú távon csökken az energiaszolgáltatóktól való függőség, csökkennek az 

energiaárak, a környezetre gyakorolt terhelések, káros hatások. 

4.1.4 Infrastrukturális helyzet fejlesztése 

 

A program célja: 

 a települési infrastruktúra fejlesztése (ivóvíz hálózat fejlesztése) 

A program prioritásának indoklása: 

 a megfelelő infrastrukturális kiépítettség nagymértékben hozzájárul a beruházások, 

tőke idevonzásához és a környezeti elemek, ill. rendszerek védelméhez 

A program várható eredményei: 
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 gazdasági fellendülés, életkörülmények javulása 

4.2 Társadalmi pillér 

 

A jelenlegi és a jövő generációk számára szükséges a társadalmi feltételek biztosítása az 

egészséges, biztonságot nyújtó attraktív élettér kialakításához. 

4.2.1 Humán erőforrás fejlesztése 

 

A program célja: 

 Az iskolarendszeren kívüli képzések szervezése a településen, szociális és 

egészségügyi ellátás minőségének javítása, társadalmi szemléletformálás, 

együttműködés és partnerség kialakítása a gazdasági fejlődés, a jobb, egészségesebb 

életkörülmények, javuló életminőség megteremtése érdekében. 

A program prioritásának indoklása: 

 a komplex társadalmi–gazdasági–környezeti fejlődés elengedhetetlen feltétele a 

humán erőforrások fejlesztése 

A program várható eredményei: 

 a humán erőforrások hatékony felhasználása, a munkavállalók versenyképességének 

növelése, együttműködés és partnerség létrejötte a gazdasági szféra, a civil 

társadalom és a közigazgatás között 

4.2.1 Egészségügyi és szociális helyzet fejlesztése 

 

A program célja: 

 egészséges és kulturált környezet, illetve életkörülmények biztosítása, életminőség 

javítása 

A program prioritásának indoklása: 

 az önkormányzatok alapvető feladatai közé tartozik az egészségügyi és szociális 

ellátás biztosítása 
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A program várható eredményei: 

 az életminőség javulása 

4.2.3 Esélyegyenlőségi jogok biztosítása 

 

A program célja: 

 a településeken élő nemzetiség és fogyatékos személyek számára az őket megillető 

jogok biztosítása 

A program prioritásának indoklása: 

 a településeken élő nemzetiség és fogyatékos személyek a társadalom és a helyi 

közösség egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek 

lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való részvételt 

A program várható eredményei: 

 a társadalom minden tagja számára egyenlő és optimális életkörülmények biztosítása 

4.2.4 Kulturális élet fellendítése, a községi civil élet felpezsdítése 

 

A program célja: 

 a települések különböző érdeklődésű társadalmi csoportjai számára szervezett 

programokkal a kikapcsolódási igények kielégítése 

A program prioritásának indoklása: 

 Korlátozott kulturális és egyéb kikapcsolódási lehetőség, leginkább a fiatalok számára 

községi szinten szervezett programok hiánya érezhető. 

A program várható eredményei: 

 A kikapcsolódási lehetőségek bővülése, a fiatalok számára is vonzó szervezett 

programok a közösségi élet felpezsdülését eredményezik. A fiatalok igényes keretek 

között történő szórakoztatása és kulturális igényeik fejlesztése pozitívan hat a község 

hangulatának e társadalmi réteg által történő megítélésére, erősítve bennük a 

település iránti kötődést is. 
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4.3 Gazdasági pillér 

 

A társadalom alapja az ember és annak különböző szükségletei és jogai, többek között a 

munkához és annak velejáró megélhetési lehetőséghez. Az önkormányzatok alapvető 

felelőssége, hogy lehetőségeiknek megfelelően biztosítsák a helyi lakosok megélhetési 

lehetőségeit, többek között munkalehetőségek biztosításával. Ennek egyik alapvető és 

hosszútávra a legmegbízhatóbb eljárás a helybeli lakosság vállalkozási kedvének növelése és 

az oktatáson és továbbképzésen keresztül a vállalkozási és kockázatvállalási kedv növelése. 

A fenntartható fejlődés megvalósításában meghatározó szerepe van a helyi gazdaság 

fejlődésének. Ugyanakkor a helyi gazdaság versenyképességének fokozása akkor lehet 

hosszútávon eredményes, ha az a fenntartható fejlődés koncepciójára, alapelveire, 

célkitűzéseire épül. 

A gazdasági fejlődés társadalmi értelemben akkor fenntartható, ha széles társadalmi bázison 

nyugszik. Ennek alapvető feltétele, hogy növelni tudjuk a foglalkoztatást, a 

versenyképességet. 

4.3.1 Helyi gazdaság, foglalkoztatás fejlesztése 

 

A program célja: 

 A helyi gazdasági fejlődésének felgyorsítása, új vállalkozások létrehozásának 

ösztönzése. 

 Az elvándorlás csökkentése, a fiatalok helyben tudjanak elhelyezkedni. 

 A gazdasági fejlődés hozzájárul az élhető település megvalósításához, amely vonzó az 

itt élőknek és a turistáknak egyaránt. 

A program prioritásának indoklása: 

 A gazdaság dinamikus fejlesztéséhez, a beruházások, a tőke idevonzásához szükség 

van a gazdaság diverzifikációjára. 

A program várható eredményei: 
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 A település gazdasági fejlődésének hatására javul a helyi foglalkoztatás, csökken az 

elvándorlók és más településen dolgozók száma. Hosszútávon javul a település 

korösszetétele, megállhat a lakosságszám csökkenése. 

4.3.2 A mezőgazdaság fenntarthatóságának elősegítése 

 

A program célja: 

 Az erőforrásokkal kíméletesen gazdálkodó, hatékony és fenntartható mezőgazdaság 

kialakítása, mely és megélhetési forrást biztosít és segít fenntartani a természeti, 

környezeti értékeket. 

A program prioritásának indoklása: 

 A község legnagyobb gazdasági erőforrása az igen jó termőképességű talaj. A 

községben tradicionálisan kialakult mezőgazdaság eltartóképessége azonban javításra 

szorul. A mezőgazdaság, mint tájhasználati forma egyben kulcsfontosságú a 

természeti erőforrások (talaj, vízbázisok, élővilág) fenntartható használatában, a 

kultúrtáj ápolásában és a biodiverzitás megőrzésében. 

A program várható eredményei: 

 A fenntartható mezőgazdasági földhasználati és gazdálkodási rendszerek alkalmazása 

hozzájárul a versenyképesség javulásához, a mezőgazdaság a termelési funkción túl 

környezeti, társadalmi, ökoszociális feladatok ellátására is képessé válik, közösségi 

haszna várhatóan megnő. 

4.3.4 Falusi turizmus, borturizmus és vadászturizmus fellendítése 

 

A program célja: 

 A településkép rendezett, a község olyan építészeti és kulturális hagyományokkal 

rendelkezik (három templom, a felújított Apponyi kastély, stb.), melyek egyediséget 

kölcsönözve Medinának, alapját képezhetik egy turisztikai programcsomagnak. 

Potenciált jelentenek a helyi termékek, gasztronómiai értékek, melyek a falusi 

turizmus szerves elemei. A 14 településből álló szekszárdi történelmi borvidék 

Zombai Hegyközségéhez tartozó területen jelentős tevékenységnek számít a 

szőlőtermesztés, borászat. Falusi szálláshelyek a látogatók rendelkezésére állnak, 

ezek befogadóképességének bővítésére a jövőben szükség van. 
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A program prioritásának indoklása: 

 a gazdasági struktúra bővítése céljából reális lehetőség nyílik a turisztikai potenciálok 

kihasználására 

A program várható eredményei: 

 növekvő idegenforgalom, megélhetési lehetőségek bővülése 

4.3.5 Energiahatékonyság fejlesztése 

 

A program célja: 

 A település lakóházainak, intézményépületeinek energiahatékonysági fejlesztése. 

A program prioritásának indoklása: 

 A helyi lakóépület állomány energetikai szempontból nagytöbbségében 

korszerűtlennek mondható. A magyar háztartások kiadásában az energia költségek 

közel 20%-ot tesznek ki. A helyi lakosság kiadásainak csökkentése érdekében az 

önkormányzatnak kezdeményező szerepet kell vállalnia. Homlokzatmegújítási alap 

létrehozásával helyi támogatással ösztönözhetők az ingatlantulajdonosok 

lakóépületeik energiahatékonysági fejlesztésére, amelyhez társulhat központi 

fejlesztési program is. 

A program várható eredményei: 

 csökken a lakosság, a vállalkozások és az önkormányzat működési költsége. 
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5. Monitoring 

 

A Local Agenda 21 program keretén belül szükség van az előrehaladás, a bekövetkezett 

változások, a teljesítmény értékelésére. Az egyes részek előrehaladásának méréséhez olyan 

egzakt mutatószámok (indikátorok) szükségesek, amelyek segítségével értékelhetőek a 

bekövetkezett változások. Az indikátorok a környezeti-, társadalmi-, gazdasági folyamatok 

elemzéséhez, teljesítményértékeléshez nyújtanak segítséget és az információkat közérthető 

formában juttatják el a célszemélyekhez. Hozzájárulnak a társadalom szereplőinek 

tudatossága és viselkedése közötti eltérés csökkentésére, segítik a döntési folyamatok 

koordinációját – mindezt a fenntarthatóság alapelvének érvényesülése érdekében. A 

fenntartható fejlődés három pillérén – a gazdasági aktivitás szintjén, a szociális viszonyok 

alakulásán és a környezet minőségén – bekövetkezett változásokat kell nyomon követni. A 

meghatározott mutatók hatás–ellenhatás párokra épülnek, melyekkel szemben a fő 

követelmények (SMART–rendszer): 

• Alkalmas eredmények mérése 

• Specifikus, konkrét 

• Mérhető 

• Elérhető, rendelkezésre áll 

• Releváns, reális 

• Időponthoz kötött 

A meghatározott célkitűzések megvalósulásának nyomon követése elsősorban az 

Önkormányzatok feladatkörébe tartozik. Továbbá biztosítania kell a szolgáltatók, a lakosság 

tájékoztatását az eredményekről és bekövetkezett változásokról. 
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5.1 Célok és indikátorok – Környezeti pillér 
 

Részcélok Indikátorok 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

Környezet elemek és 

rendszerek 

állapotának védelme 

összes elszállított települési szilárd hulladék mennyisége (t)       

a lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd 

hulladék mennyisége (t) 

      

komposztáló háztartások száma (db)       

biohulladék mennyisége (t)       

helyi védettség alatt álló területek (m2)       

felújításra szoruló középületek száma (db)       

zajszennyezés mértéke (dB)       

szén-dioxid (CO2) koncentráció (ppm)       

Rendezett 

zöldfelületi 

rendszer 

kialakítása és 

fenntartása 

erdőművelési ág aránya a területhasználatban (%)       

biológiai aktivitás mértéke (%)       

összes zöldterület a településszerkezetben (m2)       

egy főre jutó zöldterület (fő/m2)       

a zöldfelületek fenntartásra szánt költség (Ft/ha)       

Megújuló 

energiaforrások 

alkalmazása 

helyi szinten 

fenntartható energiahasználat témájú előadások résztvevőinek száma (fő)       

megújuló energiaforrást alkalmazó középületek száma (db)       

megújuló energiaforrást alkalmazó háztartások száma (db)       

egy főre jutó összes energiafogyasztás (fő/MJ)       

Infrastrukturális 

helyzet 

fejlesztése 

burkolt utak aránya (%)       

közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)       

közüzemi ivóvízvezeték–hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)       

szennyező anyagok (arzén, bór, ammónium, vas, mangán) mennyisége az 

ivóvízben (határérték felett/alatt) 

      

szilárd burkolatú külterületi utak hossza (km)       
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5.2 Célok és indikátorok – Társadalmi pillér 
 

Részcélok Indikátorok 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

Humán erőforrás 

fejlesztése 

állandó népesség száma (fő)       

elvándorlások száma (eset)       

környezeti neveléssel kapcsolatos rendezvények száma az óvodában és 

iskolában (db) 

      

felnőttképzésben résztvevők száma (fő)       

középiskolai oktatásban részesülők száma (fő)       

felsőfokú oktatásban részesülők száma (fő)       

általános iskolai tanulók száma (fő)       

közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma (fő)       

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)       

Egészségügyi és 

szociális helyzet 

fejlesztése 

a háziorvosi ellátásban megjelentek és a meglátogatottak száma (eset)       

öregedési index *       

születések száma (fő)       

szociális gondozásban részesülők száma (fő)       

családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma (fő)       

önkormányzati segélyezésben részesülők száma (fő)       

Esélyegyenlőségi 

jogok biztosítása 

kisebbség működésére az önkormányzati költségvetésben elkülönített keret 

(Ft) 

      

akadálymentesített intézmények száma a településen (db)       

Kulturális és sport 

lehetőségek 

fejlesztése 

kulturális rendezvények száma (db)       

kulturális rendezvényeken részt vevők száma (fő)       

fiatalok számára tartott rendezvények száma (db)       

civil szervezetek száma (db)       

a könyvtár beiratkozott olvasóinak száma (fő)       

településhez való kötődés (%)       
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5.3 Célok és indikátorok – Gazdasági pillér 
 

Részcélok Indikátorok 2014 2015 2016 2020 2025 2030 

Lakosságszám        

Helyi gazdaság, 

foglalkoztatás 

fejlesztése 

ipari szektorban foglalkoztatottak száma (fő)       

bejegyzett vállalkozások száma (db)       

környezetbarát technológiák alkalmazása (%)       

A mezőgazdaság 

fenntarthatóságának 

elősegítése 

összes mezőgazdasági használatú földterület (ha)       

agrárkörnyezetgazdálkodási programban érintett földterület (ha)       

egyéni gazdaságok száma (db)       

kistermelői gazdaságok száma (db)       

mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek száma (db)       

biotermesztés alatt álló földterület (ha)       

energianövények termesztésére használt földterület (ha)       

Falusi turizmus, 

lovasturizmus, 

vadászturizmus, 

fejlesztése 

szálláshelyek száma (db)       

összes szállásférőhelyek száma (db)       

vendégéjszakák száma az összes szálláshelyen (vendégéjszaka)       

külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma az összes szálláshelyen 

(vendégéjszaka) 

      

Energiahatékonyság 

fejlesztése 

Energiahatékonysági fejlesztéssel érintett intézmények száma (db)       

Energiahatékonysági fejlesztéssel érintett lakóépületek száma (db)       

Szemléletformáló előadáson, fórumon résztvevők száma (fő)       
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6. Felhasznált források jegyzéke 
 

1. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez 

(2002) 

2. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 2007. 

3. Dél-dunántúli Operatív Program 2007-2013 

4. Dél-dunántúli Operatív Program Akcióterv 2011-2013 

5. Központi Statisztikai Hivatal 2013. évi Népszámlálás 3. Területi adatok 3.17. Tolna megye 

6. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapja 

7. Medina Településfejlesztési koncepciója 

8. Medina Község Önkormányzat Gazdasági Programja 2010-2014. 

9. Új Magyarország Fejlesztési Terv, 2006. 

10. Medina Község Önkormányzata által szolgáltatott adatok 

11. www.wikipédia.hu 

12. www.medina.hu 

13. maps.google.com 


