BEVEZETÉS
A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) területi rendvédelmi szervként tölti be alaprendeltetését Somogy megyében.
Az Igazgatóság közvetlen irányítása alatt négy katasztrófavédelmi kirendeltség (Kaposvár, Siófok,
Marcali, Barcs) működik. A szakmai feladatok végrehajtásáért szakterületük vonatkozásában a tűzoltósági-, a polgári védelmi- és az iparbiztonsági megyei főfelügyelők, kirendeltségi szinten a felügyelők a felelősek. A szakterületek mindegyikét integrált katasztrófavédelmi hatósági osztály segíti.
A megyében öt hivatásos tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) és öt önkormányzati tűzoltóság működik.
Tevékenységünk középpontjába a hatósági munka eszközeivel való megelőzést helyeztük. Az egyes
időszakok hatósági, lakosságfelkészítési és katasztrófavédelmi műveleti tevékenységének tervezési
alapja a veszélyhelyzeti prognózis, ezáltal a szervezet működése tudatos és hatékony.
A védelmi igazgatási rendszert az összehangolt, együttes erővel történő feladatmegoldás jellemezi.
A középiskolások katasztrófavédelmi közösségi szolgálatteljesítése folyamatos Igazgatóságunknál.
Feladatainkat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkaprogramja, a Somogy Megyei Védelmi Bizottság éves Munka- és Ülésterve, valamint a hatályos jogszabályok szerint hajtottuk végre.
A reagálóképesség növelése érdekében fejlesztettük az önkéntes tűzoltó egyesületeket (a továbbiakban: ÖTE) és az önkéntes mentőcsoportokat. Az egységes megyei műveletirányítási rendszer, amelyet mind képzettségében, mind létszámában növeltünk, szintén erősíti a reagálóképességet.
KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK
TŰZVÉDELEM
Somogy megyében a bevezetésben felsorolt hivatásos egységeken kívül 1 nem főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik. A megyében működő 40 ÖTE-ből 37 kötött együttműködési megállapodást a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal, amelyek közül 6 I-es, 22
II-es, 5 III-as, 4 IV-es kategóriába tartozik. Az előző évben célként meghatározottaknak megfelelően az önkéntes tűzoltó egyesületek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektettünk, aminek eredményeként
négy egyesület, a „KÖTÉL” Egyesület, a Nagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Szőkedencsi
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, valamint a Törökkoppányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület már önálló
beavatkozóként végezte tevékenységét. Az egyesületek úgynevezett „fehér folton” működnek, így
fejlődésük elengedhetetlen a megye közbiztonsága szempontjából. Az önkéntes tűzoltó egyesületek
2017. évi támogatására kiírt pályázaton 35 somogyi egyesület pályázott. A benyújtott pályázatok
minden esetben támogatást nyertek közel 23 millió forint értékben.
A megye egyetlen nem főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságánál több ellenőrzést hajtott végre a
szakterület. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a létesítményi tűzoltó egység
működése az előírásoknak megfelel, felkészültségük és eszközeik az elvárt kritériumokat teljesíti.
A vizsgált időszakban a megye tűzoltóságainak működési területén összesen 2924 esemény történt,
tűzoltóságaink 1037 tűzesethez és 1887 műszaki mentéshez vonultak. (A tűzoltói beavatkozások
statisztikai mutatóit az 1. számú mellékletek tartalmazza). Az esetek számát a szélsőséges időjárási
események befolyásolták leginkább. A szándékosan megtévesztő jelzések száma évről-évre csökkenő tendenciát mutat, köszönhetően a rosszindulatú bejelentések azonnali vizsgálatának, illetve a
hatékony szankcionálásnak. (A jelzések számát és alakulását a 2. számú melléklet mutatja.)
A tűzoltói beavatkozásokat tekintve a legjelentősebb esemény júliusban történt, amikor nagy erejű
vihar pusztított Siófok partközeli utcáin és a környező településeken. Ezt követően a tűzoltó egysé1

geknek ötnapi megfeszített munkával sikerült a károkat elhárítani. Összesen 746 jelzés érkezett a
megyei műveletirányító központba, amelyből 432 beavatkozást a helyszínre vezényelt tíz HTP, három ÖTP, tizenegy ÖTE és két önkéntes mentőszervezet egységei hajtottak végre.
Képzés, gyakorlatok
Nagy hangsúlyt fektettünk a Somogy megyében szolgálatot teljesítő beavatkozó állomány képzésére és gyakoroltatására. A kiemelt események feldolgozására eseti műveletelemzéseket készítettünk,
a legfontosabb tapasztalatokat, illetve az ellenőrzések tapasztalatait a szakmai továbbképzési rendszerben feldolgoztuk. A beavatkozói és irányítói állomány képzése az éves kiképzési terv szerint
folyt. A gyakorlati szemléletű, új továbbképzési rendszer bevezetésével tovább emelkedett az állomány tudásának szakmai színvonala és nagyobb hangsúlyt kapott a ciklusokat követő számonkérés
is.
A gyakorlatokon a hivatásos állomány mellett a megye önkormányzati tűzoltói és önállóan beavatkozó önkéntes egységei is részt vettek.
Nagy hangsúlyt fektettünk az M7-es autópálya által jelentett kockázatok kezelésére, ezért az elmúlt
két évben Siófok HTP, Balatonboglár ÖTP és Tab ÖTP mindhárom szolgálati csoportja részére a
katasztrófavédelmi mobil labor bevonásával képzéssel egybekötött szituációs gyakorlatot tartottunk
a kőröshegyi völgyhídnál.
Az erdőtüzek kezelésére nagyszabású erdőtűzoltási-törzsvezetési gyakorlatot tartottunk a SEFAG
Zrt. Barcsi erdészeténél, az erdészet dolgozóinak, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak,
valamint a megye tűzoltóságainak tevékeny bevonásával. Katasztrófa-felszámolási gyakorlatot
tartottunk a Nagyatádot elkerülő 68-as főúton – tömeges közúti – veszélyesáru-szállítással
összefüggő baleset felszámolása témakörben. Vezetési-törzsgyakorlattal egybekötött katasztrófafelszámolási együttműködési gyakorlatot tartottunk a büntetés-végrehajtási intézet, a rendőrség,
valamint a TEK egységeivel együttműködve a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnél.
Katasztrófafelszámolási-együttműködési gyakorlatot tartottunk a BAHART, a Balatoni
Vízirendészeti Rendőrkapitányság és az Országos Mentőszolgálat közreműködésével.
A gyakorlatias továbbképzések érdekében megkezdtük egy „tűzkonténer” kialakítását a Marcali
HTP területén, így a jövőben a beavatkozó állomány valós körülmények között, komoly
hőterheléssel járó, összehangolt feladat-végrehajtást igénylő körülményekkel találkozhat a gyakorlatok során is.
Regionális (Baranya, Somogy, Tolna) műszaki mentési szakmai napot szerveztünk az alparancsnoki
állománynak, ahol a résztvevők a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt, a Weber Hydraulik
System, a Holmatro Rescue Tools, valamint a Toyota Hybrid System elméleti és gyakorlati
oktatásán vettek részt.
A betakarítási munkákkal összefüggő káresetek megelőzése érdekében országos aratási
konferenciát szerveztünk.
Tűzvizsgálat
Az Igazgatóság illetékességi területén keletkezett tüzek vizsgálata mind személyi feltételeit, mind
tárgyi feltételeit tekintve jelentősen javult, így gyorsabban és pontosabban végezhető a tűzeseti
helyszíni szemle. Az idei évben 19 esetben indult tűzvizsgálati eljárás. A tűzesetek felszámolását
követően a tűzvizsgálati eljárások lefolytatását a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat végezte. A
tűzvizsgálati eljárások megindításának oka legtöbbször bűncselekmény gyanúja, vagy szakmai indok volt. A beavatkozói állomány részére továbbképzést tartottunk a vizsgálati cselekményeket
elősegítő szakmai gyakorlat erősítése érdekében. A lezárt tűzvizsgálatok közül a tűz keletkezési oka
jellemzően ismeretlen, illetve nyílt láng volt. A tűzvizsgálói alapképzettségen túl öten a második,
bűnügyi helyszíni szemle fokozatot, hárman a harmadik, kriminalisztikai ismeretek tanfolyamot is
elvégezték.
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Tűzmegelőzés
A mentő tűzvédelem feladatrendszerén túlmenően nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzési feladatok
erősítésére. Tűzmegelőzési célú tájékoztatási, oktatási, nevelési és felvilágosítási tevékenységünket
a jövőben is folytatjuk. A Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság koordinációs és tájékoztató
tevékenysége fontos szerepet játszott az év során ebben a törekvésünkben. A bizottság
szervezésében mintegy 90 alkalommal folytattunk ismeretterjesztő megelőzési célú tevékenységet a
különböző rendezvényeken, fesztiválokon, falunapokon. A bizottság figyelmeztetett a rendkívüli
téli időjárás veszélyeire. Látványos jégről mentési bemutatóval hívtuk fel a figyelmet a jégen
tartózkodás szabályaira és a segítségnyújtás módjára. A szén-monoxid-mérgezésre és a fűtési
szezon veszélyeire sajtótájékoztatón figyelmeztettük a lakosságot. Nagy hangsúlyt fektettünk a
lakóépületek tüzeinek megelőzésére és a szabadtéri tűzesetek számának csökkentésére. A megyében
már több évre visszatekintő hagyománya van a lakosság részére évente biztosított ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzésnek, amely során az országban egyedülálló módon a lakosság
felülvizsgáltathatja az otthonaikban, személygépjárműveikben elhelyezett készülékeket.
Sajtónyilvános eseményeken és gyermektáborokban tájékoztattuk a megye lakosságát és a
Somogyba érkező turistákat a biztonságos nyaralás feltételeiről, a vízparton betartandó magatartási
szabályokról, valamint a viharjelzésről. Az adventi, ünnepi időszak veszélyeire felhívó bemutatókat
szervezünk megyeszerte, valamint közleményben hívjuk fel a pirotechnikai termékek biztonságos
használatára az állampolgárok figyelmét. Komplex ismeretterjesztő anyagot dolgoztunk ki a
nyugdíjasok, idősek számára, amelyet az egyházak és egyesületek segítségével juttattunk el a
célcsoporthoz. Előadásokat tartottunk az egyházi fenntartású idősek otthonaiban, nyugdíjas
klubokban, nyugdíjas egyesületek vezetőinek ülésén. A halálesettel és személyi sérüléssel járó
tűzesetek megelőzése érdekében figyelemfelhívó kampányt indítottunk.
POLGÁRI VÉDELEM
Az Igazgatóság polgári védelmi szakterülete a veszélyhelyzetek tudatos megelőzésére, a felkészítésre, az önkéntességre, valamint a bekövetkező események hatékony, gyors reagálására fordított kiemelt figyelmet.
A megye területén található valamennyi település kockázatbecslése elkészült. A megyében élő állampolgárok biztonságának fokozása érdekében felmértük a Somogy megyei települések katasztrófavédelmi szempontokon alapuló valós veszélyeztetettségét, amelyet a megyei védelmi bizottság
elnökével közösen értékeltünk. A kockázat azonosítási eljárás alapján Somogy megyében 17 település I-es, 105 település II-es és 124 település III-as katasztrófavédelmi osztályba sorolt. Jellemző az
ár- és belvízi veszélyeztetés, a zsáktelepülés jelleg, a tranzit útvonalak elhelyezkedése, a
veszélyesáru-szállítás és ehhez kapcsolódó veszélyeztető hatás. A Balaton térségében ezen felül a
rendkívüli időjárási körülmények általi veszélyhelyzetek is befolyásolták a térség településeinek
katasztrófavédelmi besorolását. A települések sorolásának felülellenőrzését az önkormányzatokkal
közösen elvégeztük. A végrehajtott kockázat-azonosítási eljárás alapján a megye településeinek
sorolása a 3. számú mellékletben látható.
Mind a 246 településen egységes szerkezetű veszélyelhárítási tervet készítettünk, és felülvizsgáltuk
a munkahelyi, települési, területi (járási) polgári védelmi szervezetek felépítését és létszámát,
amelynek eredményeként új szervezetek megalakítására is sor került. A szakfeladatok irányításának
érvényesítése érdekében felülvizsgáltuk a települések közbiztonsági referenseinek kinevezését és
végrehajtottuk a valós kockázatoknak megfelelő, célirányos felkészítésüket. Somogyban – az elmúlt
3 évben – 113 főről 127 főre bővítettük a felkészített közbiztonsági referensek, és helyetteseik számát mindamellett, a fluktuáció miatt 52 új referenst és helyettest készítettünk fel a feladatok ellátására.
Az Igazgatóság operatív munkaszerve működésének, a vezetés-irányítás biztosítottságának érdekében szervezett gyakorlatokat kielemeztük, a tapasztalatokat hasznosítottuk. Megyei döntéstámogató
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adattárat készítettünk, amelyet nyitott alkalmazásként folyamatosan frissítünk, a hozzáféréssel rendelkezők számára az abban tárolt adatok naprakészen elérhetők.
Önkéntes mentőszervezetek
Az önkéntes alapon szerveződő mentőszervezetekre kiemelt figyelmet fordítottunk. A Somogy
Mentőcsoportnak és a megyében működő járási mentőszervezeteknek felkészítést és gyakorlatot
tartottunk az ár- és belvíz elleni védekezésről, a rendkívüli időjárási események során jelentkező
feladatokról. A mentőszervezetek tagjai honvédelmi felkészítésen is részt vettek.
A védelmi képesség növelése érdekében minden járásban önkéntes területi polgári védelmi szervezetek, járási mentőcsoportok megalakulását támogattuk. A mentőcsoportok tagjai a rendkívüli időjárási események, vagy ár- és belvízi helyzet kezelésére egyaránt bevethetők. Jelenleg 93 önkéntes
mentőszervezet áll rendelkezésre a megyében. A folyamatos toborzásnak, valamint lakosságtájékoztatásnak köszönhetően az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek összlétszáma túllépte
a 7000 főt, felkészítésük folyamatos.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdetett az önkéntes mentőszervezetek tevékenységének támogatására. A pályázat céljai a hazai katasztrófa-elhárításban részt vevő
mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési, fejlesztési költségek biztosításával a mentési
és beavatkozási képességek növelése, eszközfejlesztéssel történő javítása, a továbbképzéseken való
részvétel támogatása, szerepvállalásuk szélesítése, valamint a káresemények felszámolásánál való
alkalmazhatóságuk gyakoriságának növelése volt. Somogy megyéből a Somogy Mentőcsoport két
oszlopos tagja 11,5 millió forintot nyert a pályázaton. A KÖTÉL Egyesület 8,5 millió forintot gépjárművásárlásra, 2,5 millió forintot képzésekre, míg a Görgetegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 518
ezer forintot védőruha, téli ruházat, műszaki mentő sisakok és vágásbiztos öltözet beszerzésére.
Kiemelt figyelmet fordítottunk az ár- és belvíz elleni védekezésre való felkészülésre, az aktuális
helyzet folyamatos monitorozására: kockázati helyszíneket azonosítottunk, induló logisztikai és
humán szükségletet állapítottunk meg, a védekezési munkálatokra tervezett önkéntes mentőszervezetek parancsnoki állománya részére árvízvédelmi felkészítő foglalkozást, gyakorlatot szerveztünk.
Állományuk értesíthetőségét ellenőriztük.
A katasztrófák megelőzése, az állampolgárok lehető legszélesebb körű tájékoztatása érdekében a
veszélyhelyzeti prognózisban meghatározott sajtókampányok során felhívtuk a figyelmet a rendkívüli időjárás veszélyeire, a szabadtéri tüzek megelőzésére, a vízparton betartandó magatartási szabályokra és a szén-monoxid mérgezés és a jégen tartózkodás veszélyeire.
Az Igazgatóság állományából 9 főt a HUNOR Hivatásos Mentőszervezetbe, míg a Somogy Mentőcsoportból 16 főt a HUSZÁR Önkéntes Mentőszervezetbe delegáltunk. A HUNOR és HUSZÁR
2017. májusában Hajdúszoboszlón sikeresen végrehajtott újraminősítésén, valamint az azt megelőző előkészítő munkálatok során mind az Igazgatóság állománya, mind pedig a Somogy Mentőcsoport tagjai kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Kollégáink vezetői, és beavatkozó feladatokat látnak el a központi rendeltetésű mentőszervezetekben.
Lakosságfelkészítés
A katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra – mint a lakosságfelkészítés egyik leghatékonyabb lehetőségére – egységes megyei levezetési tervvel készültünk. Szolgálatuk révén a jelentkezők átfogó
katasztrófavédelmi ismeretek birtokába jutnak, így olyan felelősségteljes felnőtté válhatnak, akik
képesek tenni önmaguk és környezetük biztonságáért. A közösségi szolgálat teljesítésére 2014-ben
a megye valamennyi középiskolájával (23 db) kötöttünk együttműködési megállapodást. 2016-ra a
megye középiskoláin túl, a szomszédos megyékben működő, további 4 tanintézménnyel kötöttünk
együttműködési megállapodást, így jelenleg 28 intézménnyel van kapcsolatunk. Minden évben
„workshop”-okat szerveztünk, így tovább tudtuk növelni a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra
jelentkező fiatalok számát (2017-ben 369 fő).
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A tanuló ifjúság aktív felkészítése során csatlakoztunk az általános- és középiskolákban tartott tanításmentes napokhoz és osztályfőnöki órákhoz, továbbá az oktatási intézmények, önkormányzatok
által szervezett prevenciós napokon a lakosságot tájékoztattuk a veszélyhelyzetekben követendő
magatartási szabályokról. Az intézményfenntartó központokon keresztül óvodákban, általános iskolákban tartottunk képzéseket, gyakorlatokat. Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeinken közel 300
diák felkészítését hajtottuk végre. A pontszerző versenyen túl a mentőszolgálat, a Somogy Megyei
Rendőr-főkapitányság, a DRV Zrt., a Máltai Szeretetszolgálat, a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos egyesület, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és a Somogy Megyei
Tűzmegelőzési Bizottság jóvoltából további hasznos ismeretekre tehettek szert a diákok. Az országos döntőbe jutott somogyi csapatok közül a balatonföldvári Széchenyi Imre Általános Iskola csapata a 13. helyen zárta a megmérettetést, míg a marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium a 7. legjobb
eredményt érte el.
IPARBIZTONSÁG
Veszélyes üzemek szakterület
A megyében a jogszabályi előírások és üzemeltetői kérelmek okán egy felső, illetve egy alsó küszöbértékű veszélyes üzem és további tíz küszöbérték alatti üzem található, amelyek közül nyolc –
jogszabály alapján – súlyos káresemény elhárítási terv (továbbiakban: SKET) készítésre kötelezett.
SKET kötelezés nélkül két üzem kapott katasztrófavédelmi engedélyt.
A SEVESO III Irányelv hazai szabályozásba történő átültetéséhez kapcsolódóan a hatósági ügyintézőket felkészítettük a megváltozott jogszabályok alkalmazására. Jogszabályváltozást követően 8
küszöbérték alatti veszélyes üzem üzemeltetője kérte a katasztrófavédelmi engedély visszavonását.
Valamennyi érintett telephelyen, helyszíni szemle során ellenőriztük az üzemeltetőnek a veszély
csökkentésére tett intézkedéseit.
A veszélyes üzemek időszakos hatósági ellenőrzésére ütemtervet készítettünk, amit a társhatóságokkal egyeztettünk. Havonta tartunk hatósági koordinációt, ahol egyeztetjük a helyszíni szemlék
során tapasztaltakat, illetve megbeszéljük a következő ellenőrzések követelményeit.
Az érintett időszakban veszélyes üzemek területén egy küszöbérték alatti veszélyes üzemben történt
rendkívüli esemény. A káreseti helyszíni szemlét követően katasztrófavédelmi bírságolási eljárást
indítottunk az üzemeltetővel szemben.
Veszélyesáru-szállítási ellenőrzési tevékenység
A veszélyes áruk vasúti szállításának (RID) ellenőrzését legtöbb esetben a gyékényesi vasútállomáson hajtották végre a katasztrófavédelmi kirendeltségek. A gyékényesi vasútállomás határátkelőhely, ahol megfigyelhető a veszélyes árut szállító szerelvények megnövekedett száma, ezért a biztonságos szállítás érdekében, minden hónapban közös ellenőrzéseket szerveztünk a társhatóságokkal – rendőrség, közlekedési hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint bevontunk két új
hatóságot a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát, és a Népegészségügyi Főosztályát.
Az Igazgatóság a BM OKF által koordinált RID DISASTER akciókon, műveleti megyeként vett
részt, amit több helyszínen szerveztünk az esetleges ellenőrzési pont kikerülésének megakadályozása érdekében, illetve az ellenőrök eltérő időpontokban, több műszakban hajtották végre az ellenőrzéseket.
Somogy megyében általános tapasztalat, hogy a főutak mentén végrehajtott ellenőrzések során kevés az ellenőrzés alá vonható veszélyes árut szállító jármű. A veszélyes áru közúti szállításának
(ADR) súlypontja áthelyeződött az autópályára, ezért növeltük a kitereléses supervisori akcióink
számát.
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A katasztrófavédelmi kirendeltségek a veszélyes áru közúti szállítás ellenőrzéseiket havi ellenőrzési
terv alapján végzik. Az ellenőrzési terv elkészítésekor minden esetben egyeztetnek a társhatóságokkal.
A katasztrófavédelmi mobil labor (a továbbiakban: KML) szolgálatot rendszeresen bevontuk a veszélyes üzemek helyszíni szemléjének lefolytatásába, illetve a katasztrófavédelmi kirendeltségek
ADR ellenőrzéseibe.
Az idei évben 12 esetben került sor a KML riasztására, 19 esetben vett részt ADR, 2 esetben RID
ellenőrzésen, 3 esetben supervisori ellenőrzésen, 3 esetben lakossági bejelentés kivizsgálásában és 7
megyei gyakorlaton. A KML állománya havi képzéseken vesz részt, ahol az elméleti ismeretek bővítésén túl az egyéni védőeszközök, technikai eszközök és műszerek alkalmazását gyakorolják, továbbá szakmai vezetők (főfelügyelők, kárhely parancsnokok) bevonásával értékelik a vonulások
tapasztalatait.
Március hónapban radiológiai felderítéssel egybekötött szituációs gyakorlatot bonyolítottunk le az
izotópgyártással és diagnosztikai vizsgálatokkal foglalkozó PET MEDICOKUS Kft-nél.
Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme
Felkészítettük az érintett állományt a szakhatósági eljárások lefolytatására. Jelenleg a megyében 8
létfontosságú rendszerelem kijelölése történt meg (3 agrárgazdaság, 1 víz, 2 egészségügy, 2 közbiztonság-védelem ágazatban).
Potenciális kritikus infrastruktúra elemeket érintő gyakorlatokat negyedévente tartottunk, a védelmi
igazgatás területi és helyi szintjét érintően.
Az információ- és hálózatbiztonsági feladatkörhöz kapcsolódóan továbbképzést szerveztünk az információ tudatos felhasználása céljából. A résztvevők megismerkedtek az információk és adatok
rendeltetésszerű, biztonságos használatának szabályaival.
HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
Integrált katasztrófavédelmi hatósági szakterület
A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság integrált hatósági tevékenységét az Igazgatóság
főfelügyelői, valamint hatósági osztálya, a katasztrófavédelmi kirendeltségek katasztrófavédelmi
hatósági osztályai és felügyelői hatékony együttműködése és szoros alá-fölérendeltségi viszonya
jellemezte az elmúlt időszakban. A tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági hatósági-, szakhatósági eljárások során a szakmai irányítás megvalósulásával végeztük integrált hatósági feladatainkat.
A katasztrófavédelem jogkörei az elmúlt időszakban jelentősen bővültek, így új feladat- és hatáskörök jelentek meg a hatósági munkában.
2017-ben feladatként jelentkezett a vízügyi hatósági jogkörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóságok megkeresésére az időszakos vízügyi felügyeleti ellenőrzések végrehajtása. Ezen tevékenység során összesen 192 ellenőrzést hajtottunk végre, együttműködve az illetékességgel rendelkező igazgatóságokkal. „EU Nitrát Irányelv és Kölcsönös Megfeleltetés”–sel kapcsolatos vízvédelmi ellenőrzést 28 alkalommal hajtottak végre a kollégáink.
Az önkormányzatok közös megegyezéssel felmondták a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződéseket a közszolgáltatókkal 2016. július 01-jétől. A lakosság körében a kéményseprő-ipari szerv
vette át a kéményseprő-ipari tevékenységet. Somogy megyében a közületek tekintetében 5 kéményseprő-ipari szolgáltató látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet, amelyek közül kettőnek a megyénkben van a székhelye.
Gáz-csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos bejelentések hatósági feladatainak ellátásával kapcsolatosan korábban 23 szakértőt regisztráltunk saját kérésükre, az elmúlt évben további szakértő nyilvántartásba vétele nem történt.
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A tűzvédelmi szakvizsgáztatói tevékenységgel kapcsolatban 2017-ben 5 oktatásszervező átfogó
ellenőrzését és 9 szakvizsga ellenőrzését végeztük el.
Az ADR és RID bírságoló eljárásokon kívül a kirendeltségek jelentős számú tűzvédelmi bírságoló
eljárást indítottak meg (2017-ben eddig 71-et).
A kirendeltségek által az ADR, RID és tűzvédelmi bírságoló eljárásokban hozott döntések ellen a
2017-ben 10 esetben nyújtottak be fellebbezést, amelyekkel kapcsolatos másodfokú eljárás egy kivételével az elsőfokú döntés helybenhagyásával zárult. Bírósági felülvizsgálati kérelmet az elmúlt
időszakban a hatósági döntéseinkkel összefüggésben nem nyújtottak be. Szakhatósági ügyekben
hozott állásfoglalásaink ellen sem nyújtottak be fellebbezést.
Az Igazgatóság hatósági tevékenységét végrehajtó állomány az idei évben 3698 hatósági ellenőrzést
folytatott le, amely 2545 tűzvédelmi, 27 piacfelügyeletit, 350 iparbiztonsági és 776 polgári védelmi
ellenőrzésből állt. A végrehajtott ellenőrzések száma az előző év azonos időszakához képest emelkedett.
Az Igazgatóság hatósági állománya – tervezetten – a hatékony tűzmegelőzés érdekében idényjellegű tűzvédelmi hatósági (pirotechnikai termékek, az erdő-vegetáció és kockázati helyszínek és a
szabadtéri tüzeket megelőző) ellenőrzéseket hajtott végre.
A hatósági osztályok összesen 491 esetben működtek közre különböző engedélyezési eljárásokban
szakhatóságként, amelyből 128 építési ügy, 45 használatbavételi ügy, valamint 318 egyéb szakhatósági ügy (működési, telepengedélyezési, zenés-táncos rendezvény, nyomvonal jellegű, pirotechnika,
gázveszélyes vízkészlet, leszállóhely, településrendezési tervmódosítás, konzultáció, stb.) volt.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásban 2017-ben eddig 7 építési ügyben és 4 használatbavételi eljárásban működtünk közre szakhatóságként, illetve 4 létesítménynél automatikus tűzjelző rendszer miatt tűzvédelmi hatóságként.
ÜGYELETI SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSE
Főügyeleti és műveletirányító tevékenység
Az Igazgatóság műveletirányító ügyelete 2016. január 21-én átköltözött a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába (továbbiakban: TIK). A költözést megelőzően
folyamatosan figyelemmel kísértük a helyiség kialakítását, a munkaállomások elhelyezését, kiépítését. A költözés előtt több esetben tartottunk helyszíni szemlét, illetve az informatikai rendszert teszteltük, kipróbáltuk. A működést akadályozó tényező nem merült fel, a költözés zökkenőmentesen
megtörtént.
A műveletirányító ügyelet 2016. első félévében 24-48 órás szolgálati rendben látta el a feladatát.
Vezetői döntés alapján 2016. július 1-től a szolgálati rendet a TIK-ben egységesen 12-24/12-48-as
rendre váltottuk, amely komoly létszámfejlesztést igényelt az ügyeleti szakterület vonatkozásában.
Az átállás miatt 8 főt kellett kiképezni a feladatok ellátására. Jelenleg 24 fő teljesít szolgálatot a
műveletirányító ügyeleten, szolgálatonként 4 fő tűzoltóval.
A műveletirányítás napi feladataira öt munkaállomást alakítottunk ki, amelyek mindegyike rendelkezik a feladatok végrehajtáshoz szükséges műszaki és informatikai feltételekkel.
Az átköltözéssel az ügyeleti feladatrendszer nem változott, továbbra is az ügyeleti tevékenységek
végzése, a napi feladatok biztosítása, a jelzések felvétele, a riasztások kiadása, az események kezelése, a jelentési és adatszolgáltatási rendszer működtetése, a rádióforgalmazás felügyelete, és a készenlét fokozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása a fő tevékenységük.
A rendőr kollégákkal egy helyen, egy légtérben történő szolgálatellátásnak pozitív hozadéka volt. A
közvetlen, személyes kapcsolat, valamint az információk egy helyre érkezése a munkavégzésben,
reagáló-képességben, jelentési kötelezettségben, információszerzésben jelentős előnnyel bír. Az
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eltelt időszak alatt a két szervezet ügyeletesei jó kapcsolatot alakított ki egymással, amely a napi
munkájukra, tevékenységükre is pozitív hatással van.
Az ügyeleti állománynak évente több alkalommal tartottunk továbbképzést, amelyeken az aktuális
„szezonális” (pl.: CO, kémény, szabadtéri tűz) feladatokon kívül, a jogszabályi változások feldolgozása is feladat. Tömeges események kezelésére 3 esetben tartottunk gyakorlatot, amelybe a tűzoltóságok ügyeleteit is bevontuk.
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat
A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KMSZ) a megyei igazgatóság első számú beavatkozó egysége, tagjai a megye hivatásos tűzoltóságainak legképzettebb, legrátermettebb
állományából kerültek kiválasztásra. A KMSZ szolgálat 24/48-as szolgálati rendben látja el feladatát. Korábban három szolgálati csoportban összesen 6 fő látta el a szolgálatot, ám 2017. március 1től két fővel bővült a szolgálat létszáma. A KMSZ elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult
vezetők önálló irányító tevékenységének kontrollálása, szükség esetén a beavatkozás irányítása.
Káreseti feladatokon kívül a tűzoltóságok ellenőrzése, az állomány gyakoroltatása, oktatása a fő
profiljuk. Mindezen felül gyakorlatokat szerveznek és tartanak, valamint elemzik a beavatkozásokat. A KMSZ az idei évben 96 káreseti tevékenységben vett részt, amelyből 23 esetben vette át az
irányítást. Kétszer szén-monoxid-szivárgással, 17 esetben kéménytűzzel, valamint ötször gázvezeték sérüléssel kapcsolatban folytatott le helyszíni szemlét, ellenőrzést. A KMSZ 44 esetben gyakorlat, 82 alkalommal pedig egyéb feladat ellátásával kapcsolatos ellenőrzést hajtott végre a tűzoltóságokon. Az elmúlt évben a KMSZ ellenőrizte a káresetek helyszínén a beavatkozások végrehajtását, amelyek során megállapította, hogy a beavatkozások megfeleltek a szakmai előírásoknak.
A KMSZ az ellenőrzési tevékenységen túlmenően jelentős munkát végzett a képzés és oktatás területén szituációs gyakorlatok előkészítésében, lebonyolításában, oktatási anyagok készítésében, alapfokú tűzoltó szakképzésben és az önkéntes és létesítményi tűzoltók továbbképzésében.
Tűzesetek felszámolását követően káreseti helyszíni szemlét tartott a KMSZ, amelyet követően lefolytatta a tűzvizsgálati eljárást is.
ÖSSZEGZÉS
Igazgatóságunk a BM OKF Munkaprogramja, valamint a Somogy Megyei Védelmi Bizottság éves
Munka- és Ülésterve alapján, a féléves munkatervekben kitűzött célokat időarányosan végrehajtotta.
A tudatos, az ellenőrzések megállapítására támaszkodó tervszerűen irányító vezetés és humán tevékenység, a következetes, a várható eseményekre időben felkészülő hatósági munka, a nem tervezhető helyzetekre a legrövidebb időn belül reagálni tudó műveleti képesség eredményeképp az Igazgatóság egy olyan egységes hivatásos katasztrófavédelmi szerv, amely a lakosság és a gazdaság biztonságát jól és hatékonyan szolgálja.
A megyei védelmi bizottság által elfogadott 2017. évi munkaterv szerinti feladatokat az év során
folyamatosan szem előtt tartottuk, minden fontos, kiemelt feladatunkról a megyei védelmi bizottság
elnökét tájékoztattuk.
A bekövetkezett események kezelésére eredményes az együttműködésünk a megyei-, és helyi védelmi bizottságokkal, a rendvédelmi-, és közigazgatási szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal, a karitatív és önkéntes szervezetekkel.
Az integrált hatósági tevékenység, a supervisori hatósági ellenőrzések, a reagálóképesség javítása, a
központi műveletirányítás fejlesztése, a megújult humántevékenység, a végrehajtást szolgáló gazdálkodás, a hivatástudat emelése azok az eszközök, amelyekkel elértük, hogy szervezetünk a valós
társadalmi szükségletekre reagáló területi szintű rendvédelmi szerv.
Mindezek eredményeképpen képesek vagyunk betölteni rendeltetésünket: Somogy megye lakosságának, gazdaságának, létfontosságú rendszereinek védelmét.
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1. számú melléklet: Kimutatás a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység adatairól
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3. számú melléklet. Somogy megye településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolása
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SOMOGY MEGYE
INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

KÉSZÍTETTE:
1
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÁPRILIS
FELÜLVIZSGÁLVA: 2017. DECEMBER

Cím

Somogy megye Integrált Területi Programja

Verzió

2.3 (2017. decemberi felülvizsgált változat)

Megyei közgyűlési határozat
száma és dátuma

Somogy Megyei Közgyűlés
23/2015. (V. 8.) számú határozata
a Somogy Megyei
Integrált Területi Program 2.0 változatának
elfogadásáról
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Bevezető
Az ITP alapadatai
Az ITP megnevezése: Somogy megye Integrált Területi Programja
Az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Somogy Megyei Önkormányzat
Az ITP teljes 7 éves forráskerete: 43,45 Mrd Ft.
Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a forrásallokációs arányokat, az
indikátorokat, valamint az ütemtervet tartalmazó ITP sablonnak megfelelő excel táblázat!

Módszertani bevezető, a tervezés körülményei
A térségi (városi) gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi
szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. Az
egyes területi szereplők (azaz a megyei jogú városok (MJV) és megyék) számára a
1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret
felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint a megyei
jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg. Ezen programok, illetve
területi stratégiák fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható
célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében
szükségessé vált tehát egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott –
dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP
forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá
a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi
Program (továbbiakban: ITP).
A stratégiai tervezés előzményeként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2012. évben
kiegészítő költségvetési támogatást nyújtott a megyei önkormányzatok számára a tervezés
alapjául szolgáló területfejlesztési vonatkozású megyei helyzetértékelések elkészítéséhez,
melynek dokumentumát 2012. november 30-án a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(a továbbiakban Közgyűlés) 64/2012.(XI.30.) számú közgyűlési határozatával elfogadta.
A 2014 februárjában a Közgyűlés által 3/2014. (II.20.) számú határozatával elfogadott
Somogy megyei területfejlesztési koncepcióban a megye jövőképének, fejlesztési
célrendszerének és a célok eléréséhez szükséges fejlesztési irányok, beavatkozási területek
meghatározására került sor. Ezt követően készült el és 2014. szeptember 26-án került a
Közgyűlés által 35/2014.(IX. 26.) számú határozattal elfogadásra a Somogy megyei
területfejlesztési program (stratégia és operatív program).
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Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően
tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban
TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amely
megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési
elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITPről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik.
A megyei tervezési folyamat szerves részét képező ITP tervezés egyeztetési
mechanizmusai, beleértve a tervezésbe bevont szervezetek körét, valamint a partnerség
folyamatát a teljes tervezést végigkísérő, a megyei területfejlesztési koncepció megalapozása
során elkészült és a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott partnerségi
terv mentén, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével történtek. Az ITP
tervezési folyamat során, annak egyes mérföldköveihez kapcsolódó döntés előkészítő,
javaslattevő szereppel az alábbi, e célból a Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott
testületek kerültek bevonásra:
 Somogy megyei Területi Munkacsoportok (TMCS): A területi munkacsoportok
lehatárolásáról és tagjairól, az adott járásban található városok és az MTT tagok
konszenzusos javaslata alapján született döntés. A TMCS-k összetételében a
járásközpont város önkormányzatának képviselője mellett több nem városi jogállású
település önkormányzatának képviselője, a járási meghatározó intézmények
képviselői, valamint a térség gazdasági- és civil szereplőinek képviselői vesznek részt,
 Somogy Megyei Tervezéskoordinációs Testület (MTT): Az MTT elnöke a Somogy
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Állandó tagjai: Somogy Megyei
Kormányhivatal, Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány,
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár MJV Önkormányzata, Somogy Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ, Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztály, Kaposvári Egyetem, Balatoni Integrációs Nonprofit Kft., Széchenyi
Programiroda, Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Somogy
Természetvédelmi Szervezet, Vidékfejlesztési szakértő, Turisztikai szakértő.
 Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága: megvitatta a Terület és
Településfejlesztési Program forráskereteinek figyelembevételével az első körös
intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslatról Somogy megye
Integrált Területi Programjához készített előterjesztést, és 5/2015. (III.2.) sz.
határozatában a saját igényeken alapuló forrásmegosztás alapján néhány intézkedés
estében javaslatot tett az IH által javasolt forrásaránytól való eltérésre. A bizottság
elfogadta továbbá Somogy megye Integrált Területi Programjához készített területi
szereplő által választott kiválasztási kritérium rendszer első körös javaslatát. Szintén e

5

bizottság feladata a Közgyűlési döntést megelőzően az ITP végleges változatát
megtárgyalni, javaslataival kiegészített határozatát a Közgyűlés elé tárni.

Az ITP készítés, illetve az azt megelőző megyei tervezési fázisok partnerségi folyamatának
részeként a Somogy Megyei Önkormányzat széleskörű projektgyűjtési folyamatot is
lebonyolított a megye területi, gazdasági és intézményi szereplőinek bevonásával. Ez a
projektgyűjtés, ill. az ennek eredményeként kialakított projekt kataszter szolgált alapul
egyrészt a megyei területfejlesztési program elkészítéséhez, másrészt az ITP forrásallokáció
és indikátorvállalások, a helyi szereplők igényeit is figyelembe vevő szakmai
megalapozásához.
A megyék számára az ITP jelentősége, hogy a 2014-ben elkészült területfejlesztési
programjuk alapján lehetőségük van meghatározni TOP forráskeretük felhasználását
együttműködésben az RFP Irányító Hatósággal (továbbiakban: IH).
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1. Somogy megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer azon kritériumokat tartalmazza, amelyek keretét
képezik, és elvi megalapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Fontos, hogy a
kiválasztási kritériumok nem egyenlők az értékelési szempontokkal, viszont az értékelési
szempontok a kiválasztási kritériumokból kerülnek levezésre.
Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:
Azonosító

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Kritérium
megnevezése

Tartalmi magyarázat

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét
céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó
indikátorokhoz való hozzájárulás.
A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága.
Szakmai indokoltság,
Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy
igény és kihasználtság
igényfelmérés és kihasználtsági terv.
A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés
kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben
megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a
Megalapozottság
benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek
megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek
teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a
Kockázatok
működtetés milyen kockázatokat hordoz.
A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes
Projekt komplexitása
hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen,
Hatás
illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a
beavatkozás a hatását.
Az ágazati OP-k projektjeihez illetve a TOP más
Integrált megközelítés intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett
fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.
Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként
megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább
pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az
alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a
Fenntarthatóság
környezettudatosság
(pl.
a
fejlesztésekben
az
energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló
energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó
megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az
ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje,
Illeszkedés
céljaihoz

a

TOP
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Kritérium
megnevezése

Tartalmi magyarázat

9.

Esélyegyenlőség

10.

Költséghatékonyság

11.

Eredményesség

lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a
projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges
pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási
támogatást nem igényelnek.
A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja,
hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen
társadalmi csoport számára sem.
A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos
költségvetéssel tervezett.
A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns
indikátorteljesítéshez.

Azonosító

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer
kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek nincs
lehetősége ezeken módosítani.
Somogy Megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált
Területi Program forráskeretének felhasználásához az Irányító Hatóság hatáskörében rögzített
kritériumok (TOP-hoz kötött elvárás rendszer) mellett az alábbi saját Területi Kiválasztási
Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni:
Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

Alkalmazás

II.1.

Illeszkedés a megyei
területfejlesztési programhoz és
a vonatkozó indikátoraihoz

A kiválasztás kritériuma, a megye
területfejlesztési programjához és
az adott témában megjelenített
indikátorokhoz való hozzájárulás.

IGEN / NEM

II.2.

Hozzájárulás a pénzügyi
egyensúly fenntartásához

A kritérium az önkormányzat
költségvetési
egyensúlyának
fenntartását erősíti.

IGEN / NEM

II.3.

Hozzájárulás belső területi
kiegyenlítődéshez

A kritérium bevezetése az adott
földrajti
területen
belüli
bárminemű egyensúlytalanságot
hivatott kiküszöbölni.

IGEN / NEM

II.4.

Hozzájárulás belső társadalmi
kiegyenlítődéshez

A kritérium a lakosságon belüli
szociális
és
életminőségre
vonatkozó
különbségek
kiegyenlítődését szolgálja.

IGEN / NEM

II.5.

Hozzájárulás a gazdasági

A

IGEN / NEM

kritérium

alapján

a

8

növekedéshez

beavatkozások
gazdasági
növekedéshez
történő
hozzájárulása kerül mérlegelésre.

II.6.

Hozzájárulás a
munkahelyteremtéshez

A kritérium bevezetése a
foglalkoztatottsági
helyzet
javulását támogatja.

IGEN / NEM

II.7.

Hozzájárulás a külső természeti
hatásokkal szembeni ellenálló
képesség erősítéséhez

A
kritérium
bevezetésével
szemponttá válik a beavatkozások
hozzájárulása
az
ellenálló
képesség növekedéséhez.

IGEN / NEM

II.8.

Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a
társadalmi kohézió erősítéséhez

A kritérium a megye lakossága
helyi
szintű,
közösségi
együttműködésekre
való
nyitottságának
erősítését,
valamint az életminőségének
javítását szolgálja.

IGEN / NEM

II.9.

Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a
gazdasági versenyképesség
növekedéséhez, különös
tekintettel Somogy természeti
adottságaira alapuló nagyobb
feldolgozottsági szintet
eredményező termékek
előállítására

A
kritérium
alapján
a
beavatkozások
gazdasági
versenyképesség növekedéséhez
történő
hozzájárulása
kerül
mérlegelésre.

IGEN / NEM

II.10.

Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a
munkahelyteremtéshez,
összefüggésben a települések
népességmegtartó
képességének javításával
illetve a helyben történő
foglalkoztatás
megteremtésének
elősegítésével

A kritérium bevezetése a
foglalkoztatottsági
helyzet
javulását támogatja.

IGEN / NEM

Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a
megye felzárkóztatásához és a
belső területi kiegyenlítődéshez

A kritérium bevezetése az ország
megyéihez
viszonyított
bárminemű egyensúlytalanságot
és az adott földrajti területen
belüli
bárminemű
egyensúlytalanságot
hivatott
kiküszöbölni.

IGEN / NEM

II.11.
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A kritériumok kiválasztásának indoklása:
Sorszám

Kritérium megnevezése

Szöveges magyarázat
Alaphelyzet:

II.1.

Illeszkedés
a
területfejlesztési
célkitűzéseihez

A megyei területfejlesztési program a teljes
tervezés ismérveit szem előtt tartó, középtávon
értelmezet programdokumentum, mely 7-10 éves
időtávban fogalmazza meg a megye terület- és
vidékfejlesztéshez
kapcsolódó
vállalásait.
megyei
Kiemelten fontos tehát, hogy minden, a megyében
program
tervezett fejlesztés elősegítse, hozzájáruljon a
megyei
területfejlesztési
programban
meghatározott célok eléréséhez.
Illeszkedő megyei program cél(ok): Tekintettel a
kritérium
jellegére,
ahhoz
a
megyei
területfejlesztési program minden célja illeszkedik.

Alaphelyzet:

II.8.

A
megyei
területfejlesztési
programban
megfogalmazott
jövőkép
eléréséhez
elengedhetetlen a helyi közösségek megerősítése.
A program kimondja, hogy közösségi szinten
segíteni kell a közösségek összetartó erejének
növelését, a civil aktivitás fokozását, erősíteni kell a
szociális ellátórendszer hatékonyságát, valamint
meg kell akadályozni, hogy szegregálódó térségek
alakuljanak ki a megye területén. Ennek érdekében
Hozzájárulás
a
társadalmi a megye által kitűzött cél a jellemzően hátrányos
helyzetű népesség által lakott leromlott,
kohézió erősítéséhez
szegregált/szegregálódó
városi
területek
leszakadásának megakadályozása (szegregáció
megelőzése), az érintett területek társadalmi és
környezeti megújítása közösségi és szociális
funkciók megjelenésének támogatásával.
Illeszkedő
megyei
program
cél(ok):
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű
népesség-csoportok társadalmi integrációjának
elősegítése.

II.9.

Hozzájárulás
a
gazdasági Alaphelyzet:
versenyképesség növekedéséhez, A
megyei

területfejlesztési

programmal
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különös tekintettel Somogy
természeti adottságaira alapuló
nagyobb feldolgozottsági szintet
eredményező
termékek
előállítására

összhangban a helyben megtalálható és
hatékonyan, az ökológiai szempontokat is szem
előtt tartva fenntartható módon kiaknázható
erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával
meg kell teremteni a helyi termelés bázisait, ki kell
építeni a helyi termékek és szolgáltatások piacát,
ösztönözni kell a termelő, feldolgozó, ellátó és
felhasználói
alrendszerek
hatékony
együttműködéseinek kiépítését. Erősíteni kell a
gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat és
segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az
exportpiacok felkutatása mellett támogatni kell a
hazai és a helyi piacokon való megjelenést is,
melyet Horvátország Európai Uniós csatlakozása is
erősít.
Illeszkedő megyei program cél(ok): A piaci
igényekre választ adó vállalkozói szektor
megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése; A
helyi termelést, közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása.

Alaphelyzet:

II.10.

Hozzájárulás
a
munkahelyteremtéshez,
összefüggésben a települések
népességmegtartó
képességének javításával illetve
a helyben történő foglalkoztatás
megteremtésének elősegítésével

A megyében működő vállalkozások, beleértve a
mikro-, kis- és középvállalkozásokat is, fontos
szerepet játszanak a foglalkoztatás területén,
melyek szerepét a vállalkozási infrastruktúra
feltételeinek javításával és a vállalkozásbarát
településfejlesztés eszközeivel is tovább kell
erősíteni. A közösségi termelési és ellátó
rendszerek minél hatékonyabb működése és a
helyben
történő
foglalkoztatás
növelése
érdekében
szükséges
a
hagyományosan
mezővárosi funkciókkal rendelkező településeken
a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai
funkciókat ellátó intézmények, szervezetek
kialakulásának elősegítése.
Illeszkedő megyei program cél(ok): A piaci
igényekre választ adó vállalkozói szektor
megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése; A
helyi termelést, közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása.
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Alaphelyzet:

II.11.

A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció
területi és tematikus céljai között hangsúlyos
szerepet kap a vidéki térségek integrált fejlesztése.
Ennek alapvető indoka, hogy a népesség jelentős
hányada hátrányos helyzetű vidékies térségben él
a megyében. Mindamellett, hogy a gazdaság
fejlődése alapvetően hat a vidéki életminőségre, a
munkaerő
mobilitásának
fokozása,
a
Hozzájárulás
a
megye
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
felzárkóztatásához és a belső
biztosítása, a vonzó vidéki élettér kialakítása,
területi kiegyenlítődéshez
valamint ezeken keresztül a népesség megtartása
érdekében elkerülhetetlen a települési környezet
és infrastruktúra fejlesztése.
Illeszkedő
megyei
program
cél(ok):
Az
infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a
szolgáltatási intézményrendszer megerősítése;
Vidéki térségekben lakók életminőségének
javítása, területi különbségek mérséklése.
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2. Az ITP célrendszere és integráltsága

2.1. A megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az
ITP megvalósításához (TOP 1-5. prioritáshoz illeszkedő célok meghatározása)
A megyei területfejlesztési programokban az egyes prioritásokhoz kapcsolódóan azonosításra
kerültek egyrészt a program keretében megfogalmazott stratégiai/tematikus célok, amelyek
elérését az adott prioritás leginkább szolgálja, továbbá szintén minden prioritás esetében
kijelölésre kerültek a megvalósítást támogató lehetséges TOP és ágazati OP prioritások.
Ennek megfelelően jelen ITP keretében kijelölhetőek azon megyei területfejlesztési program
célok, melyek elérés a TOP eszközrendszerével biztosítható és így e célok jelenthetik egyben
a megyei ITP célrendszerét.

Ahhoz, hogy meghatározható, súlyozható legyen a megyei területfejlesztési program
célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához, meg kell vizsgálni az egyes
célok TOP intézkedésekkel való kapcsolati rendszerét is. Ennek összefoglalását az alábbi
táblázat tartalmazza.

A megyei területfejlesztési
program prioritásai

1. Az agrár- és erdészeti
termelési láncok szereplőinek
megerősítése és a helyi
termelésen alapuló önfenntartó
szociális gazdaság feltételeinek
megteremtése
2. Somogyi vállalkozások
versenyképességének növelése
az ipari- és szolgáltató
szektorban

3. Somogy megye turisztikai
potenciáljának erősítése

Kapcsolódó tematikus specifikus
cél

1. A piaci igényekre választ adó
vállalkozói szektor
megerősítése, a K+F+I
folyamatok ösztönzése
3. A helyi termelést,
közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása
1. A piaci igényekre választ adó
vállalkozói szektor
megerősítése, a K+F+I
folyamatok ösztönzése
1. A piaci igényekre választ adó
vállalkozói szektor
megerősítése, a K+F+I
folyamatok ösztönzése

A megvalósítást szolgáló
kapcsolódó TOP prioritás

TOP 1. prioritás
TOP 5. prioritás

TOP 1. prioritás
TOP 5. prioritás

TOP 1. prioritás

3. A helyi termelést,
közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása
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A megyei területfejlesztési
program prioritásai

4. A lakosság képzettségi
szintjének javítását célzó
fejlesztések támogatása

5. A fenntartható gazdálkodást
és erőforrás felhasználást,
valamint a megye lakosságának
életminőség javítását támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

6. A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését szolgáló
fejlesztések támogatása

7. Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Kapcsolódó tematikus specifikus
cél

A megvalósítást szolgáló
kapcsolódó TOP prioritás

2. Piacképes tudást biztosító
képzési struktúra és a lakosság
készségeinek fejlesztése
4. Közösségfejlesztés és a
hátrányos helyzetű népességcsoportok társadalmi
integrációjának elősegítése
3. A helyi termelést,
közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása
5. Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a
szolgáltatási intézményrendszer
megerősítése
3. A helyi termelést,
közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása
4. Közösség-fejlesztés és a
hátrányos helyzetű népességcsoportok társadalmi
integrációjának elősegítése
4. Közösség-fejlesztés és a
hátrányos helyzetű népességcsoportok társadalmi
integrációjának elősegítése
5. Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a
szolgáltatási intézményrendszer
megerősítése

TOP 5. prioritás

TOP 2. prioritás
TOP 3. prioritás

TOP 1. prioritás
TOP 5. prioritás

TOP 2. prioritás
TOP 3. prioritás
TOP 4. prioritás

1. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program prioritásainak és célrendszerének kapcsolata, valamint
illeszkedésük a TOP prioritásaihoz

A következő táblázatokban a célrendszeri elemek kapcsolatrendszerének bemutatása során az
egyes célok közötti kapcsolatok erősségét a grafikus szimbólum (pl. pipa, vagy nyíl) mérete
jelzi. A nagyobb méretű szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű
szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi.
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A piaci igényekre választ adó
vállalkozói szektor megerősítése, a

K+F+I folyamatok ösztönzése
Piacképes tudást biztosító képzési
struktúra és a lakosság készségeinek
fejlesztése
A helyi termelést, közösségek
önellátását segítő fejlesztések

támogatása
Közösségfejlesztés és a hátrányos
helyzetű népesség-csoportok

társadalmi integrációjának elősegítése
Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási




intézményrendszer megerősítése
2. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus céljainak TOP intézkedésekkel való kapcsolatrendszere









TOP 5.3

TOP 5.2

(9) a társadalmi együttműködés
előmozdítása, a szegénység és
mindenfajta diszkrimináció elleni
küzdelem








TOP 5.1
(8) a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás ösztönzése

TOP 4.3

(9) a társadalmi együttműködés
előmozdítása, a szegénység és
mindenfajta diszkrimináció elleni
küzdelem

TOP 4.2

TOP 4.1

TOP 3.2

TOP 3.1
(4) az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés
támogatása minden ágazatban

TOP 2.1
(6) a környezet megőrzése és védelme,
valamint a forráshatékonyság
támogatása

Tematikus specifikus célok
Somogy megye

TOP 1.4

TOP 1.3

TOP 1.2
(8) a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás ösztönzése

TOP 1.1

TOP intézkedések
Tematikus CÉLOK
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A fentiek alapján a megyei területfejlesztési program célrendszeréből az alábbi, TOP-hoz
illeszkedő ITP célok vezethetőek le:
- A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítéséhez szükséges
feltételek javítása:
A megyében működő vállalkozások fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás
területén, melyet a TOP által biztosított, elsősorban közvetett önkormányzati
eszközökkel is tovább kell erősíteni. Javítani kell a gazdasági szereplők közötti
kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az exportpiacok felkutatása
mellett támogatni kell a hazai és a helyi piacokon való megjelenést is, melyet
Horvátország Európai Uniós csatlakozása is erősít. Az élelmiszer- és az agrárágazat
mellett Somogy megyében fontos terület az infokommunikációs-, az elektronikai-, az
elektrotechnikai- és a gépipar fejlesztése, így e területen kiemelt a foglalkoztatási célú
és a felsőoktatási tudásbázissal való együttműködések fejlesztése.
- A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása:
A helyben megtalálható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával meg kell
teremteni a helyi termelés bázisait, ki kell építeni a helyi termékek és szolgáltatások
piacát, ösztönözni kell a termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek
hatékony együttműködéseit. A közösségi termelési és ellátó rendszerek minél
hatékonyabb működése érdekében szükséges a hagyományosan mezővárosi
funkciókkal rendelkező településeken a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi
logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulásának elősegítése. A
helyi közösségi, települési, település csoport szintjén történő önellátásra való törekvés
kiemelt dimenziója az energiaellátásban való függetlenség elérése. Ennek érdekében
cél a helyi szinten elérhető – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására
alapozott közösségi szintű energiatermelő- és ellátórendszerek elterjedésének
ösztönzése.
- Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi
integrációjának elősegítése:
Közösségi szinten segíteni kell a közösségek összetartó erejének növelését, a civil
aktivitás fokozását. A természeti örökség védelme, megőrzése és megismertetése a
külvilággal a somogyi emberek közös ügye, mely nagymértékben hozzájárul a helyi és
somogyi identitástudat erősítéséhez. Erősíteni kell a szociális ellátórendszer
hatékonyságát is, melynek ki kell egészülnie a kora gyermekkori (bölcsődei, óvodai)
nevelés eszközeivel. Meg kell akadályozni, hogy szegregálódó térségek alakuljanak ki
a megye területén.
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- A közösség által használt infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, valamint
a szolgáltatási intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása:
Cél a munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés érdekében a megye közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél a funkcionális,
vagyis foglalkoztatási és szolgáltató térségi vonzásközpontok településekről való
elérhetőségének javítása, valamint a közlekedési szolgáltatások fejlesztése. A megye
társadalmi, közvetve gazdasági fejlődése érdekében cél a humán erőforrások
fejlesztését is igénylő, a térségi humán közszolgáltatások (óvodai ellátás, kulturális,
egészségügyi) és szociális ellátások elérhetőségének javítása. A megyei városhálózat
erősítése érdekében cél a városok, különösen a járási központok foglalkoztató (üzleti)
és szolgáltató funkcióinak megerősítése. Célként fogalmazható meg a
környezetbiztonság javítása, a környezeti és klímaváltozással járó kockázatok
csökkentése a települési zöldfelületi rendszer, valamint a települési csapadékvíz
elvezetés fejlesztésével. Cél továbbá a jellemzően hátrányos helyzetű népesség által
lakott leromlott, szegregált/szegregálódó városi területek leszakadásának
megakadályozása (szegregáció megelőzése), az érintett területek társadalmi és
környezeti megújítása közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával.

2.2. Az ITP célok közötti kapcsolatrendszer (célok integráltsága)
Az ITP megvalósítását szolgáló célok integráltságát jól jellemzi, hogy az egyes célok mely
más célok megvalósulását segítik közvetlen, vagy akár közvetett módon. Mindemellett fontos
kiemelni a megyei területfejlesztési program által meghatározott célhierarchia különböző
szintjei közötti kapcsolódási pontokat. Ezen összefüggés rendszert mutatják a következő
mátrixok.
A megye átfogó céljai és tematikus (stratégiai) céljai közötti kapcsolódási pontokat bemutató.
táblázatban szürke háttér jelöli azon megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket,
melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (a TOP intézkedéseken keresztül történő
támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek).
A megyei területfejlesztési program célrendszere alapján meghatározott ITP célok belső
koherenciája a 4. táblázatban látható. Legerősebb szinergikus hatás az 1. és 2., valamint a 3.
és 4. cél között mutatható ki.
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Átfogó célok
A rendszeres
munkajövedelmet szerzők
arányának növelése

Tematikus célok
A piaci igényekre választ
adó vállalkozói szektor
megerősítése, a K+F+I
folyamatok ösztönzése
Piacképes tudást biztosító
képzési struktúra és a
lakosság készségeinek
fejlesztése
A helyi termelést,
közösségek önellátását
segítő fejlesztések
támogatása
Közösségfejlesztés és a
hátrányos helyzetű
népesség-csoportok
társadalmi integrációjának
elősegítése
Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a
szolgáltatási
intézményrendszer
megerősítése

A megye belső
erőforrásainak fenntartható
hasznosítása az ökológiai,
társadalmi és gazdasági
szempontok figyelembe
vételével

A szolgáltatásokhoz való
hozzáférés egyenlő
esélyének biztosítása
minden somogyi ember
számára






















A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor
megerősítéséhez szükséges feltételek javítása
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű
népesség-csoportok társadalmi integrációjának
elősegítése
A közösség által használt infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, valamint a szolgáltatási
intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek
javítása
4. táblázat: Somogy megyei ITP céljainak belső kapcsolatrendszere






-

-

-

-

A közösség által használt
infrastrukturális elemek fejlesztése,
kiépítése, valamint a szolgáltatási
intézményrendszer infrastrukturális
feltételeinek javítása

A helyi termelést, közösségek
önellátását segítő fejlesztések
támogatása

ITP célok Somogy megye

A piaci igényekre választ adó
vállalkozói szektor megerősítéséhez
szükséges feltételek javítása

ITP célok Somogy megye

Közösségfejlesztés és a hátrányos
helyzetű népesség-csoportok társadalmi
integrációjának elősegítése

3. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus és átfogó céljainak kapcsolatrendszere




-
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2.3. A megyei területfejlesztési program területi célkitűzései, valamint az OFTK
területi célrendszerének összefüggései
A megyei integrált területi program szempontjából is meghatározó szerepet játszanak a megye
egyes sajátos téregységeire vonatkozóan megfogalmazott speciális célkitűzések, célterületek.
A különböző célterületeken az egyes tematikus (stratégiai) célok eltérő súllyal kerülhetnek
érvényesítésre.
A megye tematikus (stratégiai) céljai és a területi célok közötti kapcsolatrendszert az alábbi
mátrix szemlélteti. A táblázatban szürke háttér jelöli azon megyei területfejlesztési program
célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (vagy a megyei
jogú város ITP hatáskörébe esnek, vagy a TOP intézkedéseken keresztül történő
támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek). A sraffozott szürke háttér jelöli azt a területi
célkitűzést, nevesen a Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztését, amelynek elérése a
megyei ITP TOP forrásokra építő eszközeivel csak részben - és így semmiképp sem komplex
módon - biztosítható.
Területi célok

Tematikus
célok
A piaci igényekre
választ adó
vállalkozói szektor
megerősítése, a
K+F+I folyamatok
ösztönzése
Piacképes tudást
biztosító képzési
struktúra és a
lakosság
készségeinek
fejlesztése
A helyi termelést,
közösségek
önellátását segítő
fejlesztések
támogatása
Közösségfejlesztés
és a hátrányos
helyzetű népességcsoportok
társadalmi
integrációjának
elősegítése
Az
infrastrukturális
elemek fejlesztése,
kiépítése, a
szolgáltatási
intézményrendszer
megerősítése

Balaton kiemelt
üdülőkörzet
komplex
fejlesztése





Kaposvár
centrum
szerepének
erősítése,
vonzáskörzetének fejlesztése

Járásközpontok, városok
funkcióinak
megerősítése

Vidéki
térségekben
lakók
életminőségének
javítása, területi
különbségek
mérséklése

Somogy megye
horvát határ
menti térségének
fejlesztése a
horvát
kapcsolatok
erősítésével



















  

5. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus és területi céljainak kapcsolatrendszere
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A célrendszer összevetéséből jól látható, hogy a megyei területfejlesztési program tematikus
célkitűzései közül – és ebből levezetett módon az ITP célok közül is –az utolsó cél
horizontális jelleggel szinte minden térségben hangsúlyosan megjelenik, míg a „a helyi
termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása”, valamint a
„közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának
elősegítése” célok nagyrészt a megye vidéki térségeire koncentrálnak.
A Somogy megyei ITP szempontjából releváns (a TOP megyei keret eszközrendszerével
hatékonyan elérhető) területi célok:
- Járásközpontok, városok funkcióinak megerősítése:
A vidéki térségek további leszakadásának megállítását támogatandó kiemelt szerepet
kapnak a vidéki térségközpontok, melyek szolgáltatásaik révén kiszolgálói kell, hogy
legyenek a vonzáskörzetük településeinek. A gazdasági funkciók erősítése mellett,
azzal párhuzamosan szükséges a minőségi egészségügyi-, és szociális
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása. A piaci szereplők
együttműködésének támogatásában, a hálózatosodásban szintén fejlődési potenciál
rejlik. A vidéki népesség megtartásának kulcsa a járásközpontok megközelíthetősége,
a térségközpontok elérhetőségét javító közlekedés-fejlesztés. A javuló életminőség
feltétele mindezek mellett az élhető városok létrejötte, a lakókörnyezet, a városi terek
megújítása.
- Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek
mérséklése:
A vidéki térségek fejlesztése a városoktól, funkcionális várostérségektől eltérő,
integrált beavatkozást igényel. A térségek felzárkóztatásának kulcsa elsősorban a
helyben rendelkezésre álló erőforrások korábbinál hatékonyabb felhasználása lehet.
Fókuszként jelenik meg az intenzív, munkaerő igényes és magas hozzáadott értéket,
főként feldolgozott- vagy készterméket előállító ágazatok termékeik piacra jutásának
támogatása. E térségekben további cél a megújuló energiaforrások minél nagyobb
arányú alkalmazása, a helyi energiatermelő rendszerek elterjesztése. A gazdaság
diverzifikációja különösen a vidék természeti adottságaira (pl. termálvízkincs) építve a
különböző „természet közeli” turizmus termékek, turisztikai szolgáltatások fejlesztése
révén valósítható meg. Célként fogalmazható meg a szomszédos megyék hasonló
adottságú térségeinek, így pl. Északkelet-Somogy, Észak-Tolna, Dél-Fejér, de
ugyanígy Délnyugat-Somogy és Dél-Zala térségekre kiterjedő elmaradott belső
periféria együttes, összehangolt fejlesztése.
- Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése:
A térség helyzetéből adódóan szükségszerűen kell, hogy éljen a horvát nyitás kínálta
lehetőségekkel, ennek érdekében le kell fektetni a jövőben várhatóan dinamikusan
növekvő kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok infrastrukturális és szervezeti,
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együttműködési alapjait. Ennek keretében meg kell teremteni a vállalkozások,
letelepedését elősegítő infrastrukturális feltételeket, ki kell építeni az azok igényeit
kiszolgáló üzleti szolgáltatásokat. A gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok élénkítése
érdekében alapfeltétel a közlekedési kapcsolat javítása. A határ mindkét oldalán
jellemző vegyes nemzetiségű lakosságra tekintettel szükséges a közös kulturális
hagyományok ápolása, közösségi együttműködések fejlesztése.

A területi célok hangsúlyosabb elérésének biztosítása érdekében az Integrált Területi Program
intézkedésrendszerén belül az eredményekhez leghatékonyabb hozzájárulást biztosító
fejlesztési területeken földrajzi beavatkozási célterületként kerülnek kijelölésre egyrészt a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései (elsősorban a turisztikai célú intézkedés esetében),
valamint a 106/2015 (IV.23.) Korm. rendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő
járások (elsősorban a gazdaságfejlesztési célokat közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló
intézkedések esetében).

1. számú térkép: Komplex programmal fejlesztendő járások
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2. számú térkép: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe

A megyei területfejlesztési programban megjelölt földrajzi célterületek területi
kapcsolatrendszerét, integráltságát az alábbi térkép (stratégiai térstruktúra) is szemlélteti.
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A megye által fejlesztési fókuszterületként kijelölt területi céljainak ugyanakkor illeszkedniük
kell az országos, az OFTK által kijelölt fejlesztési célterületek rendszeréhez. A megyei
területi célok és az OFTK területi célok kapcsolatrendszerét a következő mátrix hivatott
bemutatni. A célrendszeri elemek kapcsolatrendszerének bemutatása során az egyes célok
közötti kapcsolatok erősségét a grafikus szimbólum (pipa) mérete jelzi. A nagyobb méretű
szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges,
vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi.

Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési
Koncepció
Somogy Megyei
Területfejlesztési
Program

Az ország
makroregionális
szerepének
erősítése

Vidéki térségek
Többközpontú
népességtérszerkezetet
megtartó
biztosító
képességének
városhálózat
növelése

Balaton kiemelt üdülőkörzet
komplex fejlesztése



Kaposvár centrum szerepének
erősítése, vonzáskörzetének
fejlesztése



Járásközpont ok, városok
funkcióinak megerősítése





Kiemelkedő
táji értékű
térségek
fejlesztése





Vidéki térségekben lakók
életminőségének javítása, területi
különbségek mérséklése



Somogy megye horvát határ menti
térségének fejlesztése a horvát
kapcsolatok erősítésével





Területi
különbségek Összekapcsolt
csökkentése,
terek: az
térségi
elérhetőség és a
felzárkóztatás
mobilitás
és gazdaságbiztosítása
ösztönzés





















6. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program területi céljainak és az OFTK területi célok
kapcsolatrendszere

2.4. A megye és a megyei jogú város (MJV) fejlesztési irányainak összhangja,
kapcsolódási pontok a szomszédos megyék fejlesztési irányaival
Somogy megye és a szomszédos megyék fejlesztési irányaiban meglevő szinergiák
feltárásához első közelítésben a megyei területfejlesztési programokban lefektetett célok
kapcsolatrendszerét szükséges bemutatni. Ennek eredményeként láthatóvá válnak az ITP
célokként azonosított megyei fejlesztési célokhoz leginkább kapcsolható szomszédos megyei
célok, így beazonosíthatóvá válnak azon fejlesztési területek, ahol az ITP végrehajtása során
beavatkozási szinten is szorosabb együttműködés kialakítása célszerű a szomszédos
megyékkel. A szomszédos megyék területfejlesztési programjaiban lefektetett célokkal való
kapcsolatot az alábbi mátrixok mutatják. A táblázatokban szürke háttér jelöli azon Somogy
megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP
eszközrendszerén kívül esnek (a TOP intézkedéseken keresztül történő támogatásokkal direkt
módon nem elérhetőek). A nagyobb méretű pipa szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl,
míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi.
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Nagytérségi
csomóponttá válás

Tematikus specifikus célok
Somogy megye
A piaci igényekre választ adó
vállalkozói szektor megerősítése, a
K+F+I folyamatok ösztönzése
Piacképes tudást biztosító képzési
struktúra és a lakosság készségeinek

fejlesztése
A helyi termelést, közösségek
önellátását segítő fejlesztések


támogatása)
Közösségfejlesztés és a hátrányos
helyzetű népesség-csoportok

társadalmi integrációjának elősegítése
Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási

intézményrendszer megerősítése
7. táblázat: Somogy és Baranya megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere

Elérhetőség és
mobilitás javítása

Stratégiai erőforrások
fenntartható
használata

Társadalmi
felzárkóztatás

Tartós növekedésre
képes gazdaság
megteremtése
Piaci igényekre
reagálni képes
emberi erőforrás
fejlesztés

Helyi gazdaságok
fejlesztése

Specifikus célok
Baranya megye











A piaci igényekre választ adó
vállalkozói szektor megerősítése, a

K+F+I folyamatok ösztönzése
Piacképes tudást biztosító képzési
struktúra és a lakosság készségeinek

fejlesztése
A helyi termelést, közösségek
önellátását segítő fejlesztések

támogatása)
Közösségfejlesztés és a hátrányos
helyzetű népesség-csoportok

társadalmi integrációjának elősegítése
Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási

intézményrendszer megerősítése
8. táblázat: Somogy és Tolna megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere

A megye természeti erőforrásainak, táji és
természeti értékeinek és épített környezetének
szélesebb körű megismertetése, potenciáljának
javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus
összekapcsolása

Vidéki életminőség javítása és a rurális térség
népességmegtartó képességének elősegítése

A kedvezőtlen demográfiai folyamatok
(negatív) hatásainak mérséklése

Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari
ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten
magas kézimunka igényű, elsősorban
könnyűipari tevékenységek (gépgyártás,
fémfeldolgozás élelmiszeripar, textil- és bőripar)

Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy
hozzáadott értékű termék előállítás, feldolgozás,
piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység
termelői együttműködéssel

Tematikus specifikus célok
Somogy megye

Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok
munkaerő-piaci esélyeinek javítása

Stratégiai célok
Tolna megye

Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása
vállalkozói együttműködések létrehozásával
iparáganként, termékpályánként
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A piaci igényekre választ adó
vállalkozói szektor megerősítése, a

K+F+I folyamatok ösztönzése
Piacképes tudást biztosító képzési
struktúra és a lakosság készségeinek

fejlesztése
A helyi termelést, közösségek
önellátását segítő fejlesztések



támogatása
Közösségfejlesztés és a hátrányos
helyzetű népesség-csoportok

társadalmi integrációjának elősegítése
Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási

intézményrendszer megerősítése
9. táblázat: Somogy és Fejér megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere









Korszerű, elérhető intézményi
struktúra és szolgáltatás-rendszer,
egyenlőtlenségek csökkentése

A piaci igényekre választ adó
vállalkozói szektor megerősítése, a
K+F+I folyamatok ösztönzése
Piacképes tudást biztosító képzési
struktúra és a lakosság készségeinek

fejlesztése
A helyi termelést, közösségek
önellátását segítő fejlesztések
támogatása)
Közösségfejlesztés és a hátrányos
helyzetű népesség-csoportok

társadalmi integrációjának elősegítése
Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási
intézményrendszer megerősítése
10. táblázat: Somogy és Zala megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere



Egészséges, vonzó, emberközpontú
épített- és természeti környezet

Társadalmi depresszió kezelése
felkészítés a munkára

A jövő iparágait és a hagyományos
ágazatokat támogató rugalmas képzési
rendszer

Hagyományokon alapuló gazdasági
ágazatok megerősítése, hozzáadott
érték növelése

Tematikus specifikus célok
Somogy megye



Jövő centrikus, piacképes gazdasági
tevékenységek fejlesztése

Ágazati stratégiai célok
Zala megye

KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok
aktivitásának élénkítése



Periférikus és vidéki térségek
felzárkóztatása

Versenyképes gazdaság
feltételeinek megteremtése

Versenyképes vállalatok
támogatása

Természeti erőforrások
védelme

Természeti és kulturális
értékek megőrzése,
bemutatása, lakókörnyezet
javítása

Befektetés az emberekbe

Vállalkozó-innovatív
társadalom megteremtése

Tematikus specifikus célok
Somogy megye

Hálózati együttműködések
fejlesztése

Stratégiai célok
Fejér megye













26

Somogy és a szomszédos megyék fejlesztési programokban meghatározott céljait
összehasonlítva elmondható, hogy mindegyik területi szereplő hangsúlyt fektet a
foglalkoztatás bővítésére, melyben kiemelt szerepet kap a helyi erőforrásokra való minél
intenzívebb támaszkodás, azok ökológiai szempontokat szem előtt tartó, fenntartható
hasznosítása. Ezen felül mindegyik megye figyelmet szentel a társadalmi kohézió és
felzárkóztatás, az öregedő társadalom problematikájára, valamint a közösségek
megerősítésére, az integrációs folyamatok támogatására. Mindezt Somogyhoz hasonlóan a
szomszédos megyék többségében az infrastrukturális elemek fejlesztése is támogatja
elsősorban a közlekedési kapcsolatok erősítése révén.

Szolidáris, családbarát város

Harmonikus város: vonzó városi
környezet és aktív, egészséges társadalom

Korszerű, energia hatékony és
környezetbarát városi infrastruktúrák és
szolgáltatások

Tematikus specifikus célok
Somogy megye

Vonzó üzleti környezet

Stratégiai célok
Kaposvár MJV ITS

Térségi erőforrásokra és
együttműködésekre alapozott erős helyi
gazdaság

Hasonlóan a szomszédos megyék fejlesztési irányaival meglevő szinergiák feltárásához,
vizsgálható a megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) keretében
megfogalmazott fejlesztési célokkal való összhang, feltárhatóak a lehetséges kapcsolódási
felületek. Somogy megye területfejlesztési program célrendszere és Kaposvár MJV ITS-ben
meghatározott fejlesztési céljai közti kapcsolatrendszert az alábbi mátrix mutatja:

A piaci igényekre választ adó
vállalkozói szektor megerősítése, a
K+F+I folyamatok ösztönzése
Piacképes tudást biztosító képzési
struktúra és a lakosság készségeinek

fejlesztése
A helyi termelést, közösségek
önellátását segítő fejlesztések

támogatása)
Közösségfejlesztés és a hátrányos
helyzetű népesség-csoportok
társadalmi integrációjának elősegítése
Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási


intézményrendszer megerősítése
11. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program céljainak és Kaposvár MJV ITS-ben megfogalmazott
céljainak kapcsolatrendszere















27

A város területére és fejlesztési céljaira külön kerettel rendelkező és tervező Kaposvár Megyei
Jogú Város tervezett fejlesztési irányai és a megyei ITP kapcsolatára a fentieken túl az alábbi
térség- és téma specifikus megállapítások fogalmazhatók meg:
-

-

-

-

-

A megyeszékhely integrált településfejlesztési stratégiájában foglalt célrendszer és
a megyei ITP-t megalapozó területfejlesztési stratégia és operatív program
célrendszerei szoros összhangban vannak.
Kaposvár MJV településfejlesztési irányai tematikailag összhangban vannak a
megyei ITP fejlesztési irányaival és megvalósulásuk segíti elsősorban a Kaposvári
járás, közvetve más járások fejlesztéseit a kialakult térségi kapcsolatokon
keresztül,
A megyei és a városi gazdaságfejlesztési irányok ugyanazon ágazatok, elsősorban
az agrár- és élelmiszeripar fejlesztésére irányulnak, egységes, egymást erősítő
rendszert alkotva.
A turizmus fejlesztésében a balatoni és a kaposvári turisztikai kínálat
összekapcsolásában a megyei ITP keretében megvalósítható vonzerőfejlesztések,
egyes közlekedési (kerékpárút) fejlesztések és a kaposvári városi turisztikai
fejlesztések alkotnak szerves egységet.
A kutatás-fejlesztés és innováció célját szolgáló fejlesztési irányokban a Kaposvári
Egyetem fejlesztési lehetőségei teremtik meg a kapcsolatot, amelyek részben a
megyei, részben a városi keret finanszírozásában, ugyanakkor egységes koncepció
mentén valósulnak meg.
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3. Az ITP forrásallokációja
3.1. a TOP 1. prioritás tervezett forrásallokációja:
TOP prioritások

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

TOP prioritások intézkedései

1.1. Helyi gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

1.2. Társadalmi és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

Forrást biztosító Strukturális
Alap megnevezése

ERFA

ERFA

1.4. A foglalkoztatás
1.3. A
segítése és az
gazdaságfejlesztést
életminőség javítása
és a munkaerő
családbarát, munkába
mobilitás ösztönzését
állást segítő
szolgáló
intézmények,
közlekedésfejlesztés
közszolgáltatások
fejlesztésével

TOP prioritások közötti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

298,450

A megye forráskeretének
megoszlása TOP prioritások
között (Mrd Ft)

16,236

ERFA

ERFA

Az egyes TOP prioritásokon
belüli intézkedések közötti
forrásmegoszlás (Mrd Ft)

114,354

71,328

51,126

61,642

A megye TOP
forráskeretének megosztása
prioritásonként és
intézkedésenként a TOP
belső arányok szerint (Mrd
Ft)

6,221

3,880

2,781

3,353

Az egyes TOP prioritások
közötti saját igényeken
alapuló forrásmegoszlás
(Mrd Ft)
Az egyes TOP prioritásokon
belül az intézkedések közötti
saját igényeken alapuló
forrásmegoszlás
(Mrd Ft)
2015-ben meghirdetett
források
(Mrd Ft)

16,084

6,244

3,734

2,781

3,325

3,500

3,000

2,781

2,200

2016-ban meghirdetésre
kerülő források
(Mrd Ft)

2,744

0,734

0,000

1,125

2017-ben meghirdetésre
kerülő források
(Mrd Ft)

0,000

0,000

0,000

0,000
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A tervezett forrásarány változások indoklása:
Prioritás

Intézkedések

Eltérés magyarázata

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

A sablon által automatikusan számított érték (c17 cella) helyett a
1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került
rögzítésre.

A sablon által automatikusan számított érték (d17 cella) helyett a
1. Térségi gazdasági
környezet fejlesztése a 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került
rögzítésre.
foglalkoztatás
elősegítésére

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Nem releváns
A sablon által automatikusan számított érték (f17 cella) helyett a
1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került
rögzítésre.

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása:
1.3. A gazdaságfejlesztést és
a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

1.4. A foglalkoztatás segítése
és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást
segítő intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a
foglalkoztatás elősegítésére

1.1. Helyi gazdasági
infrastruktúra fejlesztése

1.2. Társadalmi és
környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

6,244

3,734

2,781

3,325

Megyei
Önkormányzat saját
projekt

0,000

0,000

0,000

0,000

Földrajzi célterület

0,875

0,750

0,450

0,440

Fejlesztési cél

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,369

2,984

2,331

2,885

Forráskeret felhasználási
módok

Kedvezményezetti
csoport
Minden megyén
belüli jogosult
számára igényelhető
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Intézkedés kódszáma
A forráskeret felhasználási módok
részletezése

A forráskeret felhasználási módok
indoklása

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
1.1.
1.2.
1.3.
106/2015 (IV.23.) Korm.
106/2015 (IV.23.) Korm.
rendelet szerinti komplex
rendelet szerinti komplex
programmal fejlesztendő Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
programmal fejlesztendő
járások
települései
járások

1.4.
106/2015 (IV.23.) Korm.
rendelet szerinti komplex
programmal fejlesztendő
járások

A megyei
területfejlesztési
koncepcióban
megfogalmazott,
hozzájárulás a megye
felzárkóztatásához és a
belső területi
kiegyenlítődéshez cél
hatékonyabb elérését
segíti elő.

A megyei területfejlesztési
koncepcióban
megfogalmazott,
hozzájárulás a megye
felzárkóztatásához és a belső
területi kiegyenlítődéshez
cél hatékonyabb elérését
segíti elő.

A megyei területfejlesztési
koncepcióban
megfogalmazott,
Somogy megye területfejlesztési
hozzájárulás a megye
programjában megfogalmazott területi felzárkóztatásához és a belső
célok (Balaton kiemelt üdülőkörzet
területi kiegyenlítődéshez
komplex fejlesztése) teljesítésének
cél hatékonyabb elérését
elősegítése érdekében.
segíti elő.

Somogy megye elmaradottabb térségeinek felzárkóztatása, valamint a területi kiegyenlítődés
elősegítése érdekében az 1. prioritás keretében az 1.1. intézkedés forráskeretéből legalább 875
M Ft-ot, az 1.3. intézkedés forráskeretéből legalább 450 M Ft-ot, továbbá az 1.4. intézkedés
forráskeretéből legalább 440 M Ft-ot a 106/2015 (IV.23.) Korm. rendelet szerinti komplex
programmal fejlesztendő járásokra, mint földrajzi célterületre szükséges allokálni.
Mindemellett Somogy megyében található az országosan is kiemelkedő jelentőségű Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet jelentős területe, így a turizmusfejlesztést célzó források keretéből
legalább 750 M Ft-ot célszerű e térségre, mint a megye területfejlesztési programjában is
kiemelt földrajzi célterületre allokálni.
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3.2. a TOP 2. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

TOP prioritások intézkedései

2.1. Gazdaságélénkítő
és népességmegtartó
településfejlesztés

Forrást biztosító Strukturális
Alap megnevezése

ERFA

TOP prioritások közötti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

147,785

A megye forráskeretének
megoszlása TOP prioritások
között (Mrd Ft)

8,040

Az egyes TOP prioritásokon
belüli intézkedések közötti
forrásmegoszlás (Mrd Ft)

147,785

A megye TOP
forráskeretének megosztása
prioritásonként és
intézkedésenként a TOP
belső arányok szerint (Mrd
Ft)

8,040

Az egyes TOP prioritások
közötti saját igényeken
alapuló forrásmegoszlás
(Mrd Ft)

8,040

Az egyes TOP prioritásokon
belül az intézkedések közötti
saját igényeken alapuló
forrásmegoszlás
(Mrd Ft)
2015-ben meghirdetett
források
(Mrd Ft)

8,040

4,700

2016-ban meghirdetésre
kerülő források
(Mrd Ft)

3,340

2017-ben meghirdetésre
kerülő források
(Mrd Ft)

0,000
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A tervezett forrásarány változások indoklása:
Prioritás

Intézkedések

Eltérés magyarázata

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés

Nem releváns

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása:

2. Vállalkozásbarát, népességm egtartó
településfejlesztés

2.1. Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

8,040

Forráskeret
felhasználási
módok

Megyei
Önkormányzat saját
projekt

0,000

Földrajzi célterület

0,000

Fejlesztési cél

0,000

Kedvezményezetti
csoport
Minden megyén
belüli jogosult
számára igényelhető

0,000
8,040
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2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
Intézkedés kódszáma

2.1.

A forráskeret felhasználási módok
részletezése
Nem releváns
A forráskeret felhasználási módok
indoklása
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3.3. a TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások

3. Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés kiemelten a
városi területeken

TOP prioritások intézkedései

3.1. Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságá
nak és a megújuló
energia-felhasználás
arányának növelése

Forrást biztosító Strukturális
Alap megnevezése

ERFA

ERFA

TOP prioritások közötti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

200,986

A megye forráskeretének
megoszlása TOP prioritások
között (Mrd Ft)

10,934

Az egyes TOP prioritásokon
belüli intézkedések közötti
forrásmegoszlás (Mrd Ft)

75,276

125,710

A megye TOP
forráskeretének megosztása
prioritásonként és
intézkedésenként a TOP
belső arányok szerint (Mrd
Ft)

4,095

6,839

Az egyes TOP prioritások
közötti saját igényeken
alapuló forrásmegoszlás
(Mrd Ft)
Az egyes TOP prioritásokon
belül az intézkedések közötti
saját igényeken alapuló
forrásmegoszlás
(Mrd Ft)
2015-ben meghirdetett
források
(Mrd Ft)

10,934

4,095

6,839

2,000

3,900

2016-ban meghirdetésre
kerülő források
(Mrd Ft)

2,095

2,939

2017-ben meghirdetésre
kerülő források
(Mrd Ft)

0,000

0,000
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A tervezett forrásarány változások indoklása:
Prioritás

Intézkedések

Eltérés magyarázata

3. Alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaságra
való áttérés kiemelten a
városi területeken

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Nem releváns

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése

Nem releváns

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása:
3. Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés kiemelten a
városi területeken

3.1. Fenntartható települési
közlekedés-fejlesztés

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a megújuló
energia-felhasználás arányának növelése

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

4,095

6,839

Megyei
Önkormányzat saját
projekt

0,000

0,765

Földrajzi célterület

0,000

0,000

Fejlesztési cél

0,000

0,000

0,000

0,000

4,095

6,074

Forráskeret
felhasználási
módok

Kedvezményezetti
csoport
Minden megyén
belüli jogosult
számára igényelhető
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3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
Intézkedés kódszáma

3.1.

A forráskeret felhasználási módok
részletezése
Nem releváns

A forráskeret felhasználási módok
indoklása

3.2.
Somogy Megyei Önkormányzat saját
projektje

A Somogy Megyei Önkormányzat
tulajdonában levő Vármegyeháza
épületegyüttes épületeinek energetikai
korszerűsítése a Kaposvár Modern
Városok Program
kormányhatározatának 9. pontjában
foglaltakkal összehangban (1803/2015.
(XI. 10.) Kormányhatározat). A projekt
megvalósítása elősegíti a megyei és
városi önkormányzat közös törekvését,
és a Vármegyeháza épületegyüttesének
energetikai rekonstrukciójával mindkét
szervezet számára biztosíthatóvá válik
az intézményeik megfelelő
elhelyezése.
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A megyei területfejlesztési program, valamint a megye integrált területi programjának
hatékony végrehajtásához szükséges korszerű intézményi infrastruktúra biztosítását segítve a
3. prioritás keretében a 3.2. intézkedés forráskeretéből legalább 765 421 000,- Ft-ot a Somogy
Megyei Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok fejlesztéseinek támogatására szükséges
allokálni. Mindez összhangban van a Kaposvár Modern Városok Program
kormányhatározatának 9. pontjában foglaltakkal (1803/2015. (XI. 10.) Kormányhatározat). A
város történelmi központjában a Fő utca 10. szám alatti épületben működik a Rippl-Rónai
Megyei Hatókörű Városi Múzeum, valamint e klasszicista Megyeháza épületének egy
részében lévő helységekben végzi tevékenységét a Somogy Megyei Önkormányzat és
Hivatala is. A Megyeháza épületével közös telken található, a Somogy Megyei Önkormányzat
tulajdonában álló volt levéltár épülete is. Az épületegyüttesnek (Megyeháza, valamint a volt
Levéltár) a TOP keretében megvalósítható energetikai rekonstrukciójával, valamint e
projekttel szinergiában a Modern Városok program részeként hazai források bevonásával
megvalósítani tervezett projekt keretében új funkciók kialakításával mindkét szervezet
számára megoldottá válik a megfelelő, hosszú távú zavartalan működést biztosító racionális
elhelyezés.
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3.4. a TOP 4. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a
társadalmi együttműködés erősítése

TOP prioritások intézkedései

4.1. Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése

4.2. A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

4.3. Leromlott
városi területek
rehabilitációja

Forrást biztosító Strukturális
Alap megnevezése

ERFA

ERFA

ERFA

TOP prioritások közötti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

61,769

A megye forráskeretének
megoszlása TOP prioritások
között (Mrd Ft)

3,360

Az egyes TOP prioritásokon
belüli intézkedések közötti
forrásmegoszlás (Mrd Ft)

21,510

17,089

23,170

A megye TOP
forráskeretének megosztása
prioritásonként és
intézkedésenként a TOP
belső arányok szerint (Mrd
Ft)

1,170

0,930

1,260

Az egyes TOP prioritások
közötti saját igényeken
alapuló forrásmegoszlás
(Mrd Ft)
Az egyes TOP prioritásokon
belül az intézkedések közötti
saját igényeken alapuló
forrásmegoszlás
(Mrd Ft)
2015-ben meghirdetett
források
(Mrd Ft)

3,360

1,170

0,930

1,260

0,700

0,730

0,800

2016-ban meghirdetésre
kerülő források
(Mrd Ft)

0,470

0,200

0,460

2017-ben meghirdetésre
kerülő források
(Mrd Ft)

0,000

0,000

0,000
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A tervezett forrásarány változások indoklása:
Prioritás

Intézkedések

4. A helyi közösségi
szolgáltatások
fejlesztése és a
társadalmi
együttműködés
erősítése

Eltérés magyarázata

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Nem releváns

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nem releváns

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

Nem releváns

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása:
4. A helyi közösségi szolgáltatások
fejlesztése és a társadalmi
együttműködés erősítése

4.1. Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése

4.2. A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

4.3. Leromlott városi
területek rehabilitációja

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

1,17

0,93

1,26

Megyei
Önkormányzat saját
projekt

0,000

0,000

0,000

Földrajzi célterület

0,000

0,000

0,000

Fejlesztési cél

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,170

0,930

1,260

Forráskeret
felhasználási
módok

Kedvezményezetti
csoport
Minden megyén
belüli jogosult
számára igényelhető
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4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése
Intézkedés kódszáma
A forráskeret felhasználási módok
részletezése

4.1.

Nem releváns

4.2.

Nem releváns

4.3.

Nem releváns

A forráskeret felhasználási módok
indoklása
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3.5. a TOP 5. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
együttműködés

5.1.
5.2. A társadalmi
Foglalkoztatásegyüttműködés
5.3. Helyi
növelést célzó
erősítését szolgáló
közösségi
TOP prioritások intézkedései megyei és helyi
helyi szintű
programok
foglalkoztatási
komplex
megvalósítása
együttműködések
programok
(paktumok)

Forrást biztosító Strukturális
Alap megnevezése

ESZA

ESZA

TOP prioritások közötti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

89,691

A megye forráskeretének
megoszlása TOP prioritások
között (Mrd Ft)

4,879

ESZA

Az egyes TOP prioritásokon
belüli intézkedések közötti
forrásmegoszlás (Mrd Ft)

66,271

8,622

14,798

A megye TOP
forráskeretének megosztása
prioritásonként és
intézkedésenként a TOP
belső arányok szerint (Mrd
Ft)

3,605

0,469

0,805

Az egyes TOP prioritások
közötti saját igényeken
alapuló forrásmegoszlás
(Mrd Ft)
Az egyes TOP prioritásokon
belül az intézkedések közötti
saját igényeken alapuló
forrásmegoszlás
(Mrd Ft)
2015-ben meghirdetett
források
(Mrd Ft)

5,031

3,757

0,469

0,805

3,757

0,469

0,000

2016-ban meghirdetésre
kerülő források
(Mrd Ft)

0,000

0,000

0,400

2017-ben meghirdetésre
kerülő források
(Mrd Ft)

0,000

0,000

0,405
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A tervezett forrásarány változások indoklása:
Prioritás

Intézkedések

Eltérés magyarázata

5. Megyei és helyi
emberi erőforrás
fejlesztések,
foglalkoztatás ösztönzés
és társadalmi
együttműködés

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási
együttműködések (paktumok)

A sablon által automatikusan számított érték (m17 cella) helyett a
1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került
rögzítésre.

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
Nem releváns
programok

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

Nem releváns

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása:
5. Megyei és helyi emberi erőforrás
fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

Forráskeret
felhasználási
módok

5.1. Foglalkoztatás-növelést
5.2. A társ a da l mi
célzó megyei és helyi
együttműködés erős ítés ét
s zol gá l ó hel yi s zi ntű
foglalkoztatási
kompl ex progra mok
együttműködések (paktumok)

5.3. Helyi közösségi programok
megvalósítása

3,757

0,469

0,805

Megyei
Önkormányzat saját
projekt

1,878

0,000

0,000

Földrajzi célterület

0,000

0,000

0,000

Fejlesztési cél

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,879

0,469

0,805

Kedvezményezetti
csoport
Minden, megyén
belüli jogosult
számára igényelhető
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5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
Intézkedés kódszáma
5.1.
5.2.
5.3.
Somogy Megyei
A forráskeret felhasználási módok
Önkormányzat saját
részletezése
projektje
Nem releváns
Nem releváns

A forráskeret felhasználási módok
indoklása

Somogy megyei
foglalkoztatási paktum
projekt, amely a
foglalkoztatási
együttműködések megyei
szintű koordinációját
biztosítja.

Az 5.1. a Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok) intézkedés esetében annak forráskeretéből legalább 1,878 Mrd Ft-ot a Somogy
Megyei Önkormányzat kezdeményezésével megvalósuló megyei foglalkoztatási
együttműködések projekt célra szükséges allokálni a megyei szinten összehangolt
foglalkoztatás bővítést célzó együttműködések széles körű elterjedése és a program hatékony
megvalósítása érdekében.

A TOP 5 prioritása közötti forrásmegoszlást összefoglaló jelleggel az alábbi diagramok
mutatják:

44

45

4. Az ITP indikátorvállalásai
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TOP prioritás

1. Térségi gazdasági
környezet fejlesztése a
foglalkoztatás elősegítésére

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

3. Alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaságra való
áttérés kiemelten a városi
területeken

TOP Célértéke Forrásarányos
(2018)
célérték (2018)

A megye által
TOP Célértéke Forrásarányos
vállalt célérték
(2023)
célérték (2023)
(2018)

A megye által
vállalt célérték
(2023)

Kimeneti indikátor neve

Mértékegysége

A fejlesztett vagy újonnan létesített
iparterületek és ipari parkok területe

ha

275

15,02

15,02

1373

74,97

74,97

A felújított vagy korszerűsített utak teljes
hossza

km

68

3,70

3,70

340

18,50

18,50

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db

2500

135

135

12500

675

675

Városi területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek

m2

279000

15178,54

15178,54

1395000

75892,69

75892,69

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények
hossza

km

240

13,06

13,06

686

37,32

37,32

37631,877

2047,29

2047,29

376318,77

20472,87

20472,87

Üvegházhatású gázok becsült éves
csökkenése

tonna CO2
egyenérték

Megjegyzés

Az eredetileg benyújtott és a megyei közgyűlés által elfogadott
ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 10 ha volt,
azonban a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a
forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
A megye által vállalt 2023-as célérték valójában a forrásarányos
vállalással megegyező 18,5, de az excel kitöltőprogram nem teszi
lehetővé 19,00-nél kisebb érték megadását, mert hibaüzenetet ír
ki.
Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által
elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 60
db volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a
forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által
elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra
8000 m2, míg 2023-ra 75890 m2 volt, a jelenlegi ITP sablon tábla
nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél alacsonyabb
célérték vállalását.
Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által
elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 7
km volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a
forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által
elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra
1800 t volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a
forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
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TOP prioritás

Kimeneti indikátor neve

Mértékegysége

Fejlesztéssel érintett egészségügyi
alapellátást nyújtó szolgálatok (benne:
háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi,
védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti
ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma

db

TOP Célértéke Forrásarányos
(2018)
célérték (2018)

185

11

A megye által
TOP Célértéke Forrásarányos
vállalt célérték
(2023)
célérték (2023)
(2018)

11

925

51

A megye által
vállalt célérték
(2023)

51

4. A helyi közösségi
szolgáltatások fejlesztése és
a társadalmi együttműködés
erősítése
Helyreállított lakóegységek városi
területeken

lakóegység

232

13

13

1160

64

64

A foglalkoztatási paktumok keretében
munkaerőpiaci programokban résztvevők
száma

fő

8580

487

487

42900

2433

2433

5. Megyei és helyi emberi
erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés
Helyi társadalmi akciókban résztvevők
száma

fő

26600

1448

1448

133000

7236

7236

Megjegyzés

Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által
elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 9
db volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a
forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által
elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 10
lakóegység volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a
forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
Emellett a TOP 4.3.1-15 és a TOP 5.2.1-15 páyázatok
ütemezeésének a felhívásokban foglalt előírásoknak való
egymásra épülése okán (az infrastrukturális beruházások csak
akkor kezdhetőek meg, ha a "soft" projekt már legalább 6
hónapja fut), a 2018-as célérték vállalás nehezen teljesíthető, a
célérték elérése reálisan 2019-re biztosítható.

Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által
elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 400
fő volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a
forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.
Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által
elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték a
társadalmi akciókban résztvevő hátrányos helyzetű személyekre
vonatkozóan került meghatározásra 2023-ra 1200 fővel, de az
akkor elvégzett háttérszámítások alapján a társadalmi akciókban
résztvevők teljes köre reálisan 6300 fő, a jelenlegi ITP sablon
tábla nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél
alacsonyabb célérték vállalását.
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5. Az ITP ütemezése
Az ITP forrásfelhasználásának éves ütemezésének kialakítása során az egyes intézkedések
tekintetében az alábbi megfontolások, elvek kerültek fokozottan figyelembe vételre:
-

Az ITP tervezés és végrehajtás időkerete 2014-2020-ig terjed (a projektek
végrehajtására további 3 év áll rendelkezésre),

-

A program végrehajtása (a felhívások megjelenése) 2015 decemberében kezdődött
meg, a támogatási kérelmek beadási határidői jellemzően 2016. II-III. félévére
realizálhatóak,

-

Az ütemterv összeállítása során a kötelezettségvállalás mértékét kell feltüntetni az
egyes intézkedésekre,

-

Az egyes intézkedések esetében az ütemezés során meghatározó szempont volt az
intézkedés alá sorolható, a helyi igényalapú felmérés során feltárt fejlesztési
elképzelések előkészítettsége, ill. komplexitása,

-

Az egyes intézkedések forrásfelhasználás ütemezésénél kiemelten mérlegelésre
került az adott intézkedés keretében megvalósítható beruházás típusok jellemző, a
korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján becsülhető, a projektek indítása
szempontjából mérlegelendő kockázati tényezők, mint pl. tulajdonjog rendezés,
területvásárlás, kisajátítás jellemző időigénye, jellemzően több szereplőt érintő
fejlesztések esetén a várható egyeztetések és megállapodások időigénye és egyéb
kockázatai,

-

A különböző intézkedések keretében megvalósuló jellemző fejlesztés típusok
közötti lehetséges szinergiák biztosításának megfelelő összehangolt időbeli
ütemezés megteremtése.
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Megye neve:

Somogy megye

Megyei ITP neve:
Megye forráskerete
(Mrd Ft):

Somogy megyei ITP

43,45

Minden adat automatikusan
megjelenik az 1.
munkalapról

Prioritás

Intékedések

2016

2017

1né

2.né

3.né

4.né

1né

2.né

3.né

4.né

1né

2.né

6,244

3,5

2,744

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés

3,734

3

0,734

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

2018

2019

2020

2021

2022

2023
Összes
forrás

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

1. Térségi gazdasági
környezet fejlesztése a
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
foglalkoztatás elősegítésére ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

intézkedésre eső összeg

2015

3.né

4.né

1né

2.né

3.né

4.né

1né

2.né

3.né

4.né

1né

2.né

3.né

4.né

1 fé

2.fé

1 fé

2.fé

1 fé

2.fé

2,781
1,2

1

4,7

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

2

5. Megyei és helyi emberi
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és helyi szintű komplex programok
társadalmi együttműködés

0,000

2,781

0,000

3,325

0,000

8,04

0,000

4,095

0,000

6,839

0,000

1,17

0,000

0,93

0,000

1,26

0,000

3,757

0,000

0,469

0,000

0,805

0,000

43,449

0,000

2,095

4,095
3,9

2,939

1,170

0,7

0,47

0,73

0,2

0,8

0,46

0,930

1,260
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

3,734

3,34

6,839

4. A helyi közösségi
szolgáltatások fejlesztése és 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
a társadalmi együttműködés bővítése, fejlesztése
erősítése
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

0,000

1,125

3,325

8,040

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

6,244

2,781

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés

3. Alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaságra való
áttérés kiemelten a városi 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
területeken
megújuló energia-felhasználás arányának növelése

Ell.

3,757
3,757
0,469
0,469

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

0,805
0,805
43,449

0

0

0

0

0

0

0

27,537

1

7,948

6,159

0,805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Az ütemtervben az összegek Mrd Ft-ban kerültek megadásra 3 tizedes jegy pontossággal.
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6. Mellékletek
1 db excel formátumú ITP tábla (külön fájlban található)
1 db az ITP törzsszövegéből és az Excelből generált PDF, amely már a közgyűlési határozat
számát is tartalmazza (a közgyűlési döntést követően kerül csatolásra).
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