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ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi tevékenységéről és a 

2016. évi nemzetközi tervről 

 
2015 év elején, a horvát-magyar határmenti kapcsolatok felfrissítése céljával Jakó Gergely 

elnök úr delegációt vezetett Kapronca-Körös és Belovár-Bilogora megyékbe. A delegációk 

célja a kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzése, a gazdasági lehetőségek közös felmérése, a 

közös projekttervezés megalapozása volt. Jakó Gergely elnök urat Belováron Damir Bajs 

zsupán, Kaproncán pedig Darko Koren zsupán fogadta. Az egyeztetéseknek köszönhetően a 

három megye közösen konkretizált projekttervekkel várja a 2014-2020-as időszak határmenti 

pályázati forrásait. A Common Cross Border Strategy című projekt, 2015 májusában tartott 

záró konferenciáján Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke vendégül látta Istef 

Bencic Durdica asszonyt, Belovár-Bilogora megye al-zsupánját és Marinko Bartulovicot, a 

Belovár-Bilogora megyei Fejlesztési Ügynökség vezetőjét. Az egyeztetésen a felek 

megegyeztek a gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzésének szándékában és újonnan 

kinyilvánították szándékukat az elkövetkező határmenti operatív program által nyújtott 

lehetőségekre történő közös pályázás terén. 

A HUHR/1101/2.1.4/0005, Common Cross Border Strategy (Közös Határmenti Stratégia) 

projektjét a Somogy Megyei Önkormányzat vezető kedvezményezettként sikeresen zárta. 

Horvát oldalról a Kapronca Megyei Fejlesztési Ügynökség (PORA) és a Belovár Megyei 

Fejlesztési Ügynökség (RRA) konzorciumi tagként vettek részt a projektben, a résztvevő 

megyék önkormányzatai pedig együttműködő tagként. A projekt záró rendezvénye 2015. 

május 28-án zajlott, ekkor a konzorcium tagjai tájékoztatást adtak a projekt eredményeiről és 

sikeres zárásáról. A projektnek köszönhetően létrejött egy hiánypótló, a magyar-horvát 

határmenti régiót elemző, 23 tanulmányból álló adatbázis, amelynek összegzése elérhető a 

Somogy Megyei Önkormányzat weboldalán. A projekt 16 hónapja alatt 19 esemény zajlott a 

stakeholderek részvételével, ebből 5 rendezvény horvát és magyar nyelven. A projekt 

összköltsége 114 ezer euro volt, a Somogy Megyei Önkormányzat részéről 3 fő vett részt 

benne. A projekt pénzügyi zárása sikeresen lezajlott, a konzorcium az utolsó támogatásokat 

sikeresen hívta le. 

A horvát megyékbe indult delegációknak és a Közös Határmenti Stratégiát kidolgozó 

projektnek köszönhetően felpezsdültek a szakmai és gazdasági kapcsolatok a résztvevő 

megyék között. Ennek egyik eredménye, hogy a projekt záró rendezvényén, a Somogy 

Megyei Önkormányzat közreműködésével a három megye fejlesztési ügynökségei (DDRFÜ, 

PORA, RRA) együttműködési nyilatkozatot írtak alá 2014-2020-as támogatási időszakban 

történő közös pályázással kapcsolatban. 

A kínai Gansu testvérmegyével létesített testvérmegyei kapcsolat részeként a Somogy Megyei 

Önkormányzat sikeresen pályázott a 2015-ös Gansui Nemzetközi Partneri programban való 

részvételre. A program részeként, a Somogy Megyei Önkormányzat sikeresen delegált 2 főt 

Lanzhou városban Gansu tartományba Kínába. A kiutazás 2015. június 15-től július 15-ig 



2 

 

tartott, a programon a résztvevők sikeresen képviselték és mutatták be a Somogy megyei 

értékeket, és tették magukévá a kínai kultúra, gazdaság alapjait. 

Nemzetközi partnerek közül a Hargita megyéből több megkeresés is érkezett. Hargita Megye 

Tanácsa altatóorvos hiánnyal kapcsolatos segítségnyújtásban, a Tanács keretén belül működő 

Beruházási Iroda tevékenységének népszerűsítésében kérte a Somogy Megyei Önkormányzat 

segítségét, illetve COS-TOUR-2015-3-04 intézkedés keretében meghirdetett aktív turizmus 

fejlesztést célzó („Sziklák csodás világa” című) pályázat benyújtásához, mint lehetséges 

projektpartnert kereste meg a Somogy Megyei Önkormányzatot. A Somogy Megyei 

Önkormányzat biztosította Hargita Megye Tanácsát, hogy a testvérmegyei együttműködést 

fontos feladatnak tekinti és lehetőségeihez mérten segített, vagy egyeztetéseket folytatott 

illetékes partnerekkel az ügyek megoldása érdekében.   

A 2014-ben megalakult a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évben 

megtárgyalta, hogy Rhein-Neckar megyei elöljáróival felveszik a kapcsolatot. A szűkös 

finanszírozási lehetőségeik a 2015. évben nem biztosítottak lehetőséget számukra, hogy a 

kapcsolatfelvételt elindítsák, de előreláthatólag 2016. évben megkezdődhet az együttműködés 

kialakítása. 

A Somogy Megyei Önkormányzat a 2015-ös évben is szavazó taggal képviseltette magát a 

horvát-magyar határmenti program Közös Monitoring Bizottságában és a 2020-ig tartó, 

Interreg programot tervező Task Force bizottságban. A szakmai munkának köszönhetően 

létrejött az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 

Operatív Programjának végleges verziója, az első határmenti pályázati felhívások 2016 első 

hónapjaiban várhatók. 

2016. évi terveink között a következő tevékenységek szerepelnek:  

- folyamatos kapcsolattartás nemzetközi partnerekkel (Észtország – Valga, Németország – 

Rhein-Neckar, Románia – Hargita megye), helyi történések figyelemmel kísérése, 

gratulációk, fenntartó levelek, érdeklődés, 

- horvát és kínai partnerkapcsolatok erősítésére nagyobb hangsúly fektetése, 

- a Határmenti Stratégiát (HUHR/1101/2.1.4/0005 CCBS) finanszírozó projekt fenntartási 

feladatainak teljesítése, fenntartási jelentések benyújtása, 

- a benyújtott PPI2Innovate – Az innovatív megoldások és termékek közbeszerzés 

kezeléséhez kapacitásnövelés Közép-Európában című pályázat támogatói döntése esetén a 

projekt lebonyolításában való részvétel, 

- a nemzetközi kiírású pályázatok folyamatos figyelése, szűrése, a vezetés tájékoztatása (pl. 

Tempus Közalapítvány által kiírt, testvérvárosi találkozók finanszírozása), 

- döntés esetén a pályázatok írása és lebonyolítása, 

- a horvát-magyar határmenti támogatási program (Interreg V-A Cooperation Programme 

HU-HR) Monitoring Bizottsági ülésein a Somogy megyei álláspont képviselete. 

 

Kérem, hogy a Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi 

tevékenységéről szóló beszámolót és a 2016. évi nemzetközi terv tevékenységének irányait a 

fentiek szerint elfogadni szíveskedjék. 

Javaslom továbbá, hogy a testület a közgyűlés érdekében ideiglenes kiküldetést teljesítő 

napidíjának összegét 2016. évre az alábbiak szerint határozza meg: 

A napidíj összege a közgyűlés elnöke, alelnöke és a megyei jegyző esetében nettó 75 EUR-

nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet. 

A napidíj összege a közgyűlési tagok, az önkormányzati hivatal köztisztviselői, valamint más 

személyek esetében, amennyiben a közgyűlés érdekében teljesítik a kiküldetést, nettó 40 

EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet. 
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Határozati javaslat: 

1./  A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2015. évi nemzetközi tevékenységről szóló 

beszámolót és jóváhagyólag támogatja a 2016. évre tervezett tevékenységeket az alábbiak 

szerint: 

- folyamatos kapcsolattartás nemzetközi partnerekkel (Észtország – Valga, Németország 

– Rhein-Neckar, Románia – Hargita megye), helyi történések figyelemmel kísérése, 

gratulációk, fenntartó levelek, érdeklődés, 

- horvát és kínai partnerkapcsolatok erősítésére nagyobb hangsúly fektetése, 

- a Határmenti Stratégiát (HUHR/1101/2.1.4/0005 CCBS) finanszírozó projekt 

fenntartási feladatainak teljesítése, fenntartási jelentések benyújtása, 

- a benyújtott PPI2Innovate – Az innovatív megoldások és termékek közbeszerzés 

kezeléséhez kapacitásnövelés Közép-Európában című pályázat támogatói döntése 

esetén a projekt lebonyolításában való részvétel, 

- a nemzetközi kiírású pályázatok folyamatos figyelése, szűrése, a vezetés tájékoztatása 

(pl. Tempus Közalapítvány által kiírt, testvérvárosi találkozók finanszírozása), 

- döntés esetén a pályázatok írása és lebonyolítása, 

- a horvát-magyar határmenti támogatási program (Interreg V-A Cooperation 

Programme HU-HR) Monitoring Bizottsági ülésein a Somogy megyei álláspont 

képviselete. 

2./  A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés érdekében ideiglenes kiküldetést teljesítők 

napidíjának összegét 2016. évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 A napidíj összege a közgyűlés elnöke, alelnöke és a megyei jegyző esetében nettó 75 

EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet. 

 A napidíj összege a közgyűlési tagok, az önkormányzati hivatal köztisztviselői, valamint 

más személyek esetében, amennyiben a kiküldetést a közgyűlés érdekében teljesítik nettó 

40 EUR-nak megfelelő deviza, amelytől eltérni csak pénznem tekintetében lehet. 

 

 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: folyamatos 

 

 

Kaposvár, 2016. január 28. 

Jakó Gergely 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Nemes Boglárka  

területfejlesztési és nemzetközi referens 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző 


