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Közgyűlési előterjesztések

1. melléklet a 2/2021.(I.13.) közgyűlési elnöki határozathoz
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Név: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.
Adószám: 15396004-2-14
Képviseli: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző, mint Megbízó,
másrészről a
Cég név: Safety-Geo Bt.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Tókaji köz 11.
Adószám: 25266207-2-14
Képviseli: Szekeres László ügyvezető, mint Megbízott
között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

I.

II.

III.

Megbízó megbízza, Megbízott vállalja, hogy a megbízási szerződés III.
pontjában részletezett feladatok a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény, és annak végrehajtási rendeleteinek, valamint tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény figyelembevételével láttatnak el a Somogy Megyei Önkormányzat, a
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a Somogy Megyei Területi Horvát
Önkormányzat, valamint a Somogy Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat számára azzal, hogy a Megbízott a feladat ellátásához a
szükséges végzettséggel rendelkező szakembert biztosítja.
Megbízó megbízza Megbízottat, hogy jelen szerződés időtartama alatt a
jelen szerződés III. pontjában foglalt feladatokat a Megbízó jelen szerződés
1. sz. mellékletében meghatározott székhelye, nagy telephelye, ill. kis
telephelye vonatkozásában teljes körűen lássa el.
A szerződés tárgya és tartalma:
1. Megbízott feladatai jelen szerződés alapján:

a) Elkészíti a Megbízónál alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és
készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására
vonatkozó munkahelyi kockázatértékelést, az értékelés alapján szükséges
intézkedési terv összeállítását, ha a munkáltatónál történt változások azt
indokolják, valamint annak felülvizsgálatát a jogszabály által előírt
időszakonként.
b) Elkészíti a Megbízó veszélyes munkahelyének, munkaeszközének munkavédelmi
üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú vizsgálatát a
jogszabály szerinti esetekben és gyakorisággal.
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c) Elkészíti a Megbízónál, a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott
személyt ért, munkaképtelenséget okozó munkabalesetre vonatkozó
„Munkabaleseti Jegyzőkönyv”-et. Súlyos munkabaleset esetén részt vesz a
kivizsgálásban.
d) Elvégzi a Megbízó munkavállalóinak éves ismétlődő munkavédelmi oktatását és
annak jegyzőkönyvezését, valamint az új belépő dolgozók munkavédelmi
oktatását és annak jegyzőkönyvezését.
e) A Megbízó munkavédelmi szabályzatát aktualizálja, ha a munkáltatónál történt
változások, valamint a jogszabály-változások azt indokolják. /tartalmazza az
orvosi vizsgálatok rendjét és az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét/
f) A munkavédelmi oktatási tematikát elkészíti, és szükség esetén aktualizálja.
g) Megbízónál elkészíti a tűzvédelmi szabályzatot, tűzriadó tervet.
h) Megbízó tűzvédelmi szabályzatát aktualizálja, ha a munkáltatónál történt
változások, valamint a jogszabály-változások azt indokolják.
i) Megbízó tűzvédelmi oktatási tematikáját elkészíti, és szükség esetén aktualizálja.
j) Elvégzi a Megbízó munkavállalóinak évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatását,
annak jegyzőkönyvezését.
k) Tájékoztatja a Megbízót az időközbeni jogszabályi, munkáltatót is érintő egyéb
szakmai változásokról.
2. Megbízó feladatai jelen szerződés alapján:
a) Haladéktalanul értesíti a Megbízottat a szervezett munkavégzés körében
bekövetkezett, keresőképtelenséget okozó munkabalesetről.
b) Haladéktalanul tájékoztatja a Megbízottat veszélyes munkahelye, munkaeszköze
munkavédelmi üzembe helyezési szándékáról, a munkahelye, munkaeszköze,
egyéni védőeszköze soron kívüli ellenőrzésének szükségességéről.
c) Biztosítja előzetesen egyeztetett időpontban az ismétlődő, illetve újonnan
oktatásra kötelezett munkavállalók részvételét, az oktatáshoz szükséges tárgyi
feltételeket.
d) Haladéktalanul tájékoztatja a Megbízottat minden olyan szervezeti, személyi és
egyéb változásokról, mely érinti a Megbízott szakmai feladatellátását.
e) Eleget tesz a belső szabályozás szerinti irányító és ellenőrzési feladatainak.
f) Eleget tesz a munkahelyi kockázatértékelés alapján készített intézkedési tervből
adódó munkáltatói feladatainak.
g) Tevékenysége során eleget tesz a Munkavédelmi törvény és a Tűz elleni
védekezésről szóló törvény által rá ruházott kötelezettségeinek. Figyelembe
veszi a megbízott szakmai javaslatait.
3.

Felek kötelezettségei:

a) Megbízott köteles minden jelen szerződésben meghatározott tevékenysége során
a mindenkor hatályos valamennyi magyar, Európai Uniós jogszabály, továbbá
szakmai szabályok maradéktalan betartására.
b) Megbízó jogosult a Megbízottnak utasítást adni a feladat ellátása tekintetében,
azonban az adott utasítás nem teheti a szolgáltatást terhesebbé. Az utasítási jogra
egyebekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai értelemszerűen
irányadóak.
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c) Megbízott tevékenységét hiány-, és hibamentesen kell, hogy megvalósítsa
(teljesítse), az előírt határidőkön belül.
d) Az egyes feladatokat a Megbízottnak a jogszabályokban foglalt határidőkben
(határnapokig) kell maradéktalanul ellátnia. Azon feladatok vonatkozásában,
amelyhez jogszabály határidőt (határnapot) nem fűz, a felmerülést követő
legrövidebb idő alatt kell ellátni azzal, hogy amennyiben a Megbízó erre
határidőt szab, azt kell az adott esetben alkalmazni.
e) Megbízott, ill. a részére, érdekében munkát végző személyek kötelesek a
munkavégzésükkel tudomásukra jutott valamennyi tényt, adatot titokként
kezelni, különösen azon adatokat, tényeket, körülményeket, amelyek a
tudomásukra jutott közigazgatási eljárásokkal kapcsolatosak (hivatali titok,
szolgálati titok). Megbízott, ill. a Megbízott részére, érdekében munkát végző
személyek teljes és Megbízottal egyetemleges anyagi felelősséggel tartoznak
jelen szerződés hatályának megszűnésétől függetlenül a titoktartási
kötelezettségük megszegéséért. A titoktartási kötelezettség Megbízott, ill. a
részére, érdekében munkát végző személyek általi megsértése egyebekben
súlyos szerződésszegésnek minősül. Megbízott a titoksértővel egyetemlegesen
felelős.
f) Megbízott a tevékenységét az egyes helyszíneken végzi (lásd: 1. sz. melléklet).
g) Megbízott és közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely
sértheti, vagy veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni jelen szerződésben foglalt
kötelezettségei teljesítését. Megbízott nem hivatkozhat a Megbízóval szemben
jelen szerződés teljesítése során az egyéb jogviszonyaiból eredő kötelezettségek
teljesítésére, mint a jelen szerződés teljesítését akadályozó, vagy egyébként
hátrányosan befolyásoló körülményre.
h) Bármilyen, a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető akadályoztatást, (ide értve
a késedelmet is) Megbízottnak haladéktalanul jeleznie kell Megbízó felé, illetve
a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést
haladéktalanul meg kell tennie. A késedelmes teljesítésből eredő károkért
Megbízott teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Az akadályközlés kizárólag a
Megbízó tájékoztatását szolgálja, nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól.
i) Megbízott szükség esetén konzultációt kezdeményez Megbízónál a feladat
teljesítésének egyeztetése érdekében, ez azonban a rögzített teljesítési
határidőket nem befolyásolja. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a
Megbízott terhére esik.
j) Megbízó jogosult a Megbízott tevékenységét ellenőrizni, valamint szükség
esetén tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérés keretében a Megbízott köteles a
kért tájékoztatást megadni 2 munkanapon belül (kivéve, ha a tájékoztatás, ill. az
érintett feladat jellegéből, vagy jelen szerződésből más nem következik),
szükség esetén a teljesítéssel kapcsolatban a Megbízót kérés nélkül tájékoztatni.
k) Felek rögzítik, hogy Megbízott nem jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére.
l) Megbízott köteles a bejelentések fogadására vonatkozó - folyamatosan elérhető e-mail címet biztosítani a Megbízó részére.
m) Fentiek, továbbá különösen a Megbízottat a vonatkozó jogszabályok alapján
terhelő kötelezettségek bármely módon való megsértése súlyos
szerződésszegésnek tekinthető.
IV. A megbízási díj:
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1. A Megbízó és a Megbízott az éves megbízási díjat 50.000,-Ft + Áfa, azaz
Ötvenezer forint + Áfa összegben határozza meg. A Megbízó a tárgyévre szóló
megbízási díjat két részletben, az első félévi díjat tárgyév július 15. napjáig, a
második félévi díjat a tárgyévet követő év január 15. napjáig, a Megbízó által
igazolt teljesítést követően számla ellenében egyenlíti ki a Megbízott részére.
2. Az éves megbízási díj összege évente felülvizsgálatra kerül, és a KSH által
közzétett hivatalos infláció mértékével növekszik.
3. Megbízó előleget semmilyen jogcímen nem fizet.
4. Megbízó a Megbízotti díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően
átutalással, forintban (HUF) teljesíti.
5. A megbízási díj magában foglalja az ellátandó feladatokkal kapcsolatban
felmerülő valamennyi díjat és költséget, továbbá hasznot. Megbízó nem jogosult
a megbízási díjon felül további igények Megbízóval szemben történő
érvényesítésére, kivéve az esetleges késedelmi kamatot.
6. Fizetési késedelem esetén a megbízó köteles a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott
mértékű késedelmi kamat és a külön jogszabályban meghatározott behajtási
költségátalány megfizetésére.
7. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak, ill.
jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megbízó általi kézhezvétele
keletkeztet.
V.

A szerződés időbeli hatálya és megszűnésének esetei:
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést 2021. február 6. napi
hatályba lépéssel határozatlan időre kötik.
2. A szerződés megszűnésének esetei:
a)
a felek közös megegyezésével az általuk közös egyeztetés alapján
megállapított időpontban, mely esetben Felek egymással a tárgyévre megfizetett
megbízási díjjal elszámolnak,
b)
bármelyik fél részéről a másik félhez írásban intézett – indokolás nélkül
is érvényes – rendes felmondással, legalább 90 napos felmondási idővel, tárgy
év december 31-ei megszűnéssel,
c)
bármelyik fél részéről történő, a másik félhez egyoldalú, írásbeli
nyilatkozattal intézett – indokolással ellátott – azonnali hatályú rendkívüli
felmondással, melyre abban az esetben kerülhet sor, ha a másik fél jelen
szerződésben vagy jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti és
a teljesítésre, illetve a szerződésszerű magatartás tanúsítására irányuló – a
következményekre történő figyelmeztetést is tartalmazó – írásbeli
felszólításának 8 napon belül nem tesz eleget. A rendkívüli felmondás
következtében a szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A rendkívüli
felmondásra irányuló nyilatkozatban meg kell jelölni az azonnali hatályú
felmondás okát. Amennyiben Megbízott él a rendkívüli felmondás jogával, és
annak oka nem a Megbízó részéről történő fizetési kötelezettség elmulasztása
miatt történik, Megbízó tudomásul veszi, hogy a tárgyévre vonatkozó, általa már
megfizetett megbízási díj számára nem jár vissza.
d)
A sérelmet szenvedett szerződő fél jogosult viszont jelen szerződést
írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani (a továbbiakban:
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rendkívüli felmondás), ha a másik fél súlyos, vagy ismételt szerződésszegése
okán a teljesítés már nem áll érdekében. Jelen szerződésben ekként
meghatározott, vagy egyébként súlyos vagy ismételt szerződésszegés az
érdekmúlást önmagában igazolja.
e)
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

Megbízó részéről:

ha a Megbízott késedelme eléri a szerződés éves
nettó teljes megbízási díjának 20%-át,

ha a Megbízott olyan mulasztást követ el, amely
miatt a Megbízóval szemben bírságot szabnak ki vagy
más negatív jogkövetkezmény kerül alkalmazásra,

titoktartási kötelezettségét a Megbízott megszegi,

amennyiben
Megbízott
ellen
jogerősen
felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet
nyújt be, vagy egyébként a cégjegyzékből való törlésére
irányuló eljárás indul vele szemben, ill. egyéni vállalkozói
igazolványát bármely jogcímen elveszti,

adószámát törlik.

Megbízott részéről:

a Megbízó a megbízási díjat a fizetési felszólítás
megbízói kézhezvételét követő 30 naptári napon belül
sem fizeti meg,

Megbízott tevékenységét akadályozza, vagy
korlátozza.
f)
Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél
felmondhatja, ha az ok legalább 30 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az
erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek
elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős.
VI.

Együttműködés, kapcsolattartás
1.

A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen
együttműködve kötelesek eljárni. A feleket kölcsönös tájékoztatási,
figyelem-felhívási és értesítési kötelezettség terheli.

2.

Kapcsolattartás:
Kapcsolattartó Megbízó részéről:
Név: Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
Telefonszám: 82/898-246
E-mail cím: farkas.diana@som-onkorm.hu
Kapcsolattartó Megbízott részéről:
Név: Szekeresné Skoda Beáta
Telefonszám: 20/590-2799
E-mail cím: skodabeata@gmail.com

VI. Egyebek:
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1.

A Megbízott folyamatosan köteles a Megbízót értesíteni minden olyan
körülményről, amely a szolgáltatás elvégzését akadályozza.

2.

Jelen szerződéssel kapcsolatban a hatályos magyar jog szabályait kell
alkalmazni.

3.

A szerződés 4 példányban készült, amelyből 3 példány illeti meg a
Megbízót, 1 példány a Megbízottat.

4.

A másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem adhat ki harmadik
személynek a másik félről rendelkezésre álló üzleti titoknak vagy
bizalmas információnak (továbbiakban bizalmas információk) minősülő
tényt, adatot vagy más információt. Mindkét fél vállalja, hogy a másik
féltől kapott bármely bizalmas információt csak a szerződés, vagy a
közöttük létrejött egyéb szerződés alapján nyújtott vagy igénybe vett
szolgáltatások céljából használja fel.
Ezen korlátozások nem vonatkoznak az olyan információra, amely:
a)
a nyilvánosság számára általánosan hozzáférhető, vagy
hozzáférhetővé válik a jelen pontban foglalt kötelezettség
megszegése nélkül;
b)
olyan harmadik személytől származik, akinek az
információra vonatkozóan nincs titoktartási kötelezettsége.

Felek jelen megbízási szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírták azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések
tekintetében a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadóak.

Kelt Kaposvár, 2021. február 6.

………………………………………
Megbízó

….…………………………………….
Megbízott

1. melléklet a 3/2021.(I.13.) közgyűlési elnöki határozathoz
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat (7400 Kaposvár, Fő utca
10.; képviseli: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke), a továbbiakban, mint Támogató,
másrészről a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat (adószáma: 157732071-14, székhelye: 7400 Kaposvár, Fő utca 10., képviseli: Csende Jánosné elnök), a
továbbiakban, mint Támogatott között, az alábbi feltételekkel:
1. A támogató vállalja, hogy 300.000 Ft, azaz Háromszázezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt a támogatott részére, a 2020. december 29-én
Horvátországban, Petrinya településen történt földrengés károsultjainak
megsegítésére. A támogató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott támogatási
összeget, a Támogatási szerződés aláírását követően átutalja a támogatott Magyar
Államkincstár által vezetett 10039007-00313900 számú bankszámlájára.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 53. §-a
értelmében a kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. E jogszabályhely értelmében a
támogatott köteles a támogatási összegnek az 1. pontban meghatározott célra történő
felhasználásáról legkésőbb 2021. augusztus 31-ig a támogató felé elszámolni. Az
elszámolás keretében támogatottnak beszámolót kell készítenie a támogatás
felhasználásáról és azt támogató részére elektronikus úton (hivatal@som-onkorm.hu)
megküldeni.
3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott szervezet vagy magánszemély
az 1. pontban meghatározott támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően
vagy nem rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az
Áht. 53/A. § (1)-(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a
jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti
kamattal köteles visszafizetni a támogató Magyar Államkincstárnál vezetett
10039007-00313955-00000000 számú számlájára.
4. Amennyiben támogatott a számára e szerződés 3. pontja alapján előírt visszafizetési
kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, e szerződés 3. pontjában
meghatározott ügyleti kamaton felül a támogatási összeget Az Áht. 53/A. § (2)
bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi
kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a támogató Magyar Államkincstárnál
vezetett 10039007-00313955-00000000 számú számlájára.
5. Abban az esetben, ha e szerződés 1. pontjában meghatározott cél megvalósítására
fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel
nem használt összeget e szerződés 3. pontja szerinti mértékű ügyleti kamattal növelt
összegben visszautalni a támogató Magyar Államkincstárnál vezetett 1003900700313955-00000000 számú számlájára.
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6. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásról a nyilvánosságot
tájékoztatja. A tájékoztatás történhet a támogatott által szervezett rendezvényeken,
vagy a nyilvánosság tájékoztatására alkalmas egyéb módon (pl. honlap, médiák).
Jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a felek jóváhagyólag
aláírták.
Kaposvár, 2021. január 13.

__________________________
Somogy Megyei Önkormányzat
Biró Norbert
a közgyűlés elnöke
támogató

Jogilag ellenjegyzem:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:
Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető
Kaposvár, 2021. január …….

_____________________________
Somogy Megyei Területi Horvát
Önkormányzat
Csende Jánosné elnök
támogatott

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82/898-246
e-mail: elnok@som-onkorm.hu

Ügyiratszám: SMÖH/2-2/2021.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési
folyamatának megkezdéséről
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6) Korm. rendelet
1.§ g. pontja értelmében (továbbiakban: Rendelet) a megyei területfejlesztési koncepció
és program kidolgozásáért felelős szervezet a megyei önkormányzat.
A Somogy Megyei Önkormányzat által 2020. novemberében lefolytatott sikeres
beszerzési eljárás eredményeként a területfejlesztési koncepció és program kidolgozásáért
az MSB Zrt.-vel került megbízási szerződés megkötésre.
A megyei területfejlesztési koncepció és program tartalmi követelményeit, valamint
illeszkedését, kidolgozását, az egyeztetési folyamatok rendjét, azok elfogadását és
közzétételi folyamatát a Rendelet szabályozza.
A megbízott szervezet a területfejlesztési koncepció felülvizsgálatát elvégezte, annak
szakmai megalapozásához a Somogy Megyei Önkormányzat a szükséges információkat,
dokumentumokat rendelkezésre bocsájtotta. Az elkészült dokumentumot a megbízott
szervezet részünkre 2021. január 4-én megküldte. Azt a Hivatal áttekintette, a szakmailag
szükségesnek vélt javaslatokkal átdolgozásra az MSB Zrt. részére visszaküldte. A
megbízott a megyei javaslatokat a területfejlesztési koncepcióba beépítette, így az
társadalmasításra alkalmas.
A Rendelet 19. §-a értelmében a területfejlesztési koncepció és program esetén a
véleményezésre 45 napot kell biztosítani. A megyei területfejlesztési koncepciót
véleményezésre meg kell küldeni a jogszabály 10. melléklet 1., 2., 6-8., 10. és 13.
pontjában meghatározott szervezeteknek, továbbá a szomszédos megyei
önkormányzatoknak.
Tekintettel az Irányító Hatóság által meghatározott szűk határidőkre, a társadalmi
egyeztetés folyamatát szükséges megkezdeni, amelyet megelőzően a Megbízott által
elkészített dokumentum első verzióját szükséges elfogadni.
Somogy Megye Területfejlesztési Koncepcióját az előterjesztés 1. számú melléklete
tartalmazza.
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Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést
közgyűlés megtartása nélkül hozom meg.
Határozati javaslat:
A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke megállapítja – a Magyar Kormány által a 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –, hogy az MSB Zrt. által elkészített
Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatát követően társadalmasításra
alkalmas és elhatározza a dokumentum társadalmi egyeztetési folyamatának megkezdését.
Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2021. január 14. (társadalmi egyeztetési folyamat megkezdése)
2021.február 27. (társadalmi egyeztetési folyamat lezárása)
Kaposvár, 2021. január 11.
Biró Norbert s. k.
Az előterjesztést készítette:
Sárdi Petra s. k.
területfejlesztési irodavezető
Az előterjesztést jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

SOMOGY MEGYE
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SOMOGY MEGYE

KÉSZÍTETTE:
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2020. DECEMBER

Tartalomjegyzék
BEVEZETŐ ............................................................................................................................................ 5
1

A MEGYE JÖVŐKÉPE................................................................................................................. 8

2

A MEGYE CÉLRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA .............................................................. 11
A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ÁTFOGÓ CÉLJAI .............................................................................. 11
A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK TEMATIKUS SPECIFIKUS CÉLJAI ...................................................... 13
HORIZONTÁLIS CÉLOK .............................................................................................................. 17
A FEJLESZTÉSI CÉLRENDSZER MEGHATÁROZÁSA A MEGYÉN BELÜL KÜLÖNFÉLE
SAJÁTOSSÁGOKKAL RENDELKEZŐ TERÜLETI RÉSZEGYSÉGEKRE .......................................................... 19
2.1
2.2
2.3
2.4

3

A CÉLRENDSZER KOHERENCIA VIZSGÁLATA .............................................................. 32
3.1
3.2
3.3

4

A TERÜLET FELHASZNÁLÁS ALAPELVEIT LEFEKTETŐ KONCEPCIÓ .................. 62
4.1

5

A CÉLRENDSZER ÉS A HELYZETÉRTÉKELÉS KÖZÖTTI KOHERENCIA ........................................... 32
BELSŐ KOHERENCIA VIZSGÁLAT ............................................................................................... 37
KÜLSŐ KOHERENCIA VIZSGÁLAT .............................................................................................. 41
STRATÉGIAI TÉRSTRUKTÚRA BEMUTATÁSA .............................................................................. 66

A FEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE ................................................. 69
5.1
5.2
5.3

A PRIORITÁSOK AZONOSÍTÁSA .................................................................................................. 69
A FELÜLVIZSGÁLATI, MÓDOSÍTÁSI FOLYAMAT, A TÁRSADALMASÍTÁS ÉS LEGITIMÁCIÓ LEÍRÁSA
71
FELELŐSSÉG ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER - A KONCEPCIÓ ÜZENETEI ............................................ 74

Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója

Bevezető

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 2011.
decemberi módosításával és annak 2012. január 1-ei hatályba lépésével a jogalkotó a
területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésével a
megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta.
A Tftv., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 2014-2020
közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének
kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat, valamint
a 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) számú
Korm. határozat előírásainak megfelelően, a Tftv. 11.§ (1) a) pontja által adott felhatalmazásuknál
fogva a megyék területfejlesztési koncepciót és programot készítettek a 2014-2020 közötti uniós
hétéves pénzügyi periódus helyi szinten felhasználható forrásainak a felhasználására, illetve a 20212027 közötti időszak területi (megyei) fejlesztéspolitikai dokumentumainak elkészítéséért, a
fejlesztések területi koordinációjáért. A területi tervek aktualizálása a 2021-2027 közötti uniós
tervezési időszak fejlesztési dokumentumainak tervezését és (elsősorban a területi operatív program
esetében) végrehajtását is támogatja.
A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció egy hosszú távra szóló dokumentum, mely a 2030ig szóló átfogó célokat és a 2021-27 közötti időszak stratégiai céljait határozza meg. A
programozási munka előkészítő szakaszát a megye gazdasági, társadalmi és környezeti állapotának
megismerése jelentette, ami az egyfázisú tervezés (az előkészítő és a javaslattevő fázis összevonásra
került) miatt csak összefoglalva a koncepció SWOT analízisében jelenik meg. Ez alapján Somogy
megye legértékesebb természeti adottságai: az erdők, felszíni vizek, termálvízkincs, védett természeti
területek, és a Balaton. Kedvező mező, erdő és vadgazdálkodási adottságokkal rendelkezik, amely
versenyképes kutatási eredményekkel párosulva az agrár-innovációt erősíti. Somogy az ország
legritkábban lakott megyéje, amely eltérő fejlettségű, nagyrészt hátrányos helyzetű területekből áll,
jellemzőek az elszigetelt aprófalvas térségek.
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1. Ábra: Somogy megye összefoglaló mutatói, országos összehasonlítás

Somogy megye országos jelentősége (Magyarország = 100%)
0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%
Terület (2020)
Lakónépesség (2019)
Foglalkoztatott (2019)
Munkanélküli (2019)
Regisztrált vállalkozás (2019)
Beruházások teljesítményértéke (2019)

A függőleges
vonal jelzi az
adott kategória
egy főre jutó
értékének az
országos átlagát

GDP (2018)
Ipari termelés (2019)
Megyei székhelyű ipar exportértékesítése (2019)
Építőipari termelés (2019)
Épített lakás (2019)
Dolgozó orvosok (2019)
Vendégéjszaka (2019)
Kiskereskedelmi forgalom (2019)
Felsőfokú képzésben résztvevők (2019)
KKT-val működő vállalkozások (2018)
KKT-val működő vállalkozások külföldi tőkéje (2018)
KKT - közvetlen külföldi működőtőke

Forrás: saját szerkesztés

A megye elmarad az országos átlagtól a gazdasági fejlettségi (beruházások teljesítménye, GDP, ipari
termelés, KKT), foglalkoztatottsági, demográfiai mutatók, iskolai végzettség, átlagjövedelem
tekintetében, magas az inaktivitás és jellemző a lakosság elöregedése. Jelentős számú roma lakosság
él a megye társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó, nehezen elérhető térségeiben. A
közlekedési kapcsolatok hiányosak, illetve felújításra, bővítésre szorulnak.
A megyei területfejlesztési koncepció tervezése során meghatározásra került a megye jövőképe és
a legkedvezőbb fejlesztési irányok. A megyei koncepciót a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
megbízásából készült el a Pénzügyminisztérium által 2020 októberében kiadott szakmai útmutató
figyelembevételével. A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció elkészítése, módosítása,
frissítése „a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
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közzétételük részletes szabályairól” szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján történt. A
koncepció készítői figyelembe vették a kormányzati szervek segédleteit, útmutatóit, és a szakmai
konzultációk javaslatait.
A koncepcióban megfogalmazottak abban az esetben bírnak relevanciával, ha azok illeszkednek az
országos tervdokumentumok sorába, egy irányba mutatnak az azokban megfogalmazott elvekkel,
célokkal. Ebben a tekintetben is kiemelt figyelmet kapott az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY
határozatával elfogadott, a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció (OFTK) vizsgálata. E mellett a koncepció készítése folyamán sor került a koncepcióban
meghatározott célrendszernek az Országos Területrendezési Terv (OTrT) előírásaival, valamint a
fontosabb ágazati koncepciókkal való összhangja megteremtésére és ennek érdekében az ún. külső
koherencia vizsgálatára is.
A koncepció azzal a céllal készült, hogy kijelölje Somogy megye lehetséges kitörési pontjait,
meghatározza azokat a főbb fejlesztési irányokat, amelyre a megye a 2030-ig terjedő időszakban
különös hangsúlyt kíván fektetni. A koncepcióban meghatározott célok és fejlesztési irányok
kijelölése alapot ad a 2021-2027 közötti Európai Uniós tervezési és költségvetési időszak operatív
programjaihoz kapcsolódó megyei program elkészítéséhez, a középtávon értelmezett vállalások
megfogalmazásához.
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1

A megye jövőképe

Somogy megye 2030-ra sokszínű, természeti értékekben gazdag, harmonikus, és az ott élők
számára jó életminőséget biztosító versenyképes, innovatív térséggé válik, ahol szolidáris
közösségekre építve, egymást erősítve, egymás értékeire és adottságaira alapozva vannak jelen a
szolgáltatásokban erős városok és a kedvező életteret adó vidéki térségek.
Mindezek alapját jövedelemtermelő képesség és a foglalkoztatottság növelése jelenti, melynek
keretében ki kell bővítenünk a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők körét a biztonságos
megélhetés érdekében:
− Megteremtjük annak lehetőségét, hogy a megfelelő képzettséggel rendelkező,
versenyképes tudást birtokló munkaerő álljon rendelkezésre;
− Új munkahelyeket teremtünk - különösen a megyeszékhelyen és annak térségében,
valamint a megye városaiban – annak érdekében, hogy visszatelepüljenek
elvándorolt fiataljaink és a jövő nemzedékek helyben megtalálják jövőjüket;
− A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)1 bázisára alapozva
ösztönözzük a kutatás-fejlesztési és innovációs potenciálok helyben történő
hasznosítását a megye gazdaságának megerősítése és új munkahelyek létrehozása
érdekében;
− Csökkentjük a megyén belüli társadalmi-gazdasági különbségeket a fejlett
kaposvári térség, illetve a Balaton part, valamint a belső-somogyi és drávamenti
elzárt vidéki térségek között.
− Fokozatosan (lépésről lépésre) megszüntetjük a megye északi és déli része közötti
térszerkezeti kapcsolatok hiányát, melynek első lépéseként a már megvalósult
Balaton-Kaposvár kapcsolatot biztosító R67-es út folytatását jelentő M9-es, illetve
M67-es utak nyomvonalának és ütemezésének véglegesítésére kerül sor, mellyel a
megye délkeleti irányba megnyílik a Duna, illetve Pécs térsége felé.
− Erősítjük a munkaerő piaci integrációt, ennek érdekében a munka mellett megfelelő
lakhatási feltételeket, közoktatási és köznevelési feltételeket biztosítunk a
perifériára szorult rétegeknek is;
− A vidéki térségekben, különösen a külső és belső perifériákon szorgalmazzuk az
élőmunka igényes mezőgazdasági termékek előállítását, helyben történő
feldolgozását, kibővítve ezzel az alacsonyabb képzettséggel rendelkezők
munkához jutásának lehetőségeit, egyben perspektívát kínálva a fiatalok számára a
helyben maradáshoz;
− Mindezeken keresztül visszaállítjuk a munka értékét, a szakmák presztízsét, hiszen
az egészséges társadalomban minden munkafolyamat hozzáadott értékkel bír, mely
mind az egyén, de a többség érdekeit és jólétét is szolgálja, ennek érdekében
törekszünk az országosan alacsony szinten álló munkabérek emelésére;
A foglalkoztatottság növelése azonban nem jelentheti környezetünk kizsákmányolását, sokkal
inkább természeti értékeink és erőforrásaink felelős és fenntartható módon történő használatát:
1

2020. július 31.-ig Kaposvári Egyetem, utána 2021. január 31.-ig Szent István Egyetem Kaposvári Campusa
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− A mezőgazdaság igényeit is szem előtt tartva gondoskodunk vizeink hatékony
megtartásáról és fenntartható használatáról;
− Megújuló energiaforrásainkban rejlő adottságainkra építve és az
energiahatékonyságot szem előtt tartva törekszünk azok minél szélesebb körben
történő használatára, illetve csökkentjük a külső energiaforrásoktól való
függőségünket;
− A környezeti állapot javításának érdekében törekszünk a települések teljes
közművesítésére, az ökológiai lábnyomunk csökkentésére;
− A természeti értékeink megőrzése mellett gondoskodunk a turizmus fejlesztéséről,
melynek keretében a Balaton kiemelt fejlesztése mellett a Zselic és a Dráva
térségében a szelíd turizmus fejlesztése keretében új turisztikai térségek és
attrakciók fejlesztése kezdődik meg.
A megye erőforrásainak ésszerű hasznosításával és a potenciális lehetőségek kiaknázásával
javulnak az egyének és a közösségek jövedelmi viszonyai. Mindez kiszélesíti az önkormányzatok
pénzügyi perspektíváit a szolgáltatások színvonalának emeléséhez és megteremti az egyenlő esélyű
hozzáférés lehetőségét a somogyi emberek számára:
− A város és a falu tradicionális és funkcionális egymásra utaltságából fakadóan
segítjük a város és a vidék együttműködését, az összetartozó városi és vidéki
térségek összehangolt fejlesztését;
− A megye településeinek elérhetősége javul, így közelebb kerül Somogy megye a
fővároshoz időben és életszínvonalban, ennek érdekében a közlekedési módok
minőségileg megváltoznak a földön, a vízen és a levegőben egyaránt;
− Integrált programok indításával kiemelt figyelmet fordítunk a megye belső és külső
perifériáinak fejlesztésére, elősegítve az ott élők életkörülményeinek javítását, a
megyén belüli területi különbségek csökkentését, mely jótékony hatással bír
közösségeinkre is, segítve azok megerősödését, megakadályozzuk a szegénység és
a hátrányos helyzet átöröklődését;
− A gazdasági és közösségi igények mentén a településkapcsolati hiányok
felszámolásával, javítjuk elsősorban a térségközpontok, illetve a megye egészének
elérhetőségét.
− Az építészeti értékeikben is megújuló települések, valamint a rend és a
közbiztonság megerősítése megfordítja a somogyi falvak elnéptelenedésének
folyamatát, biztosítja a megye lakosságszámának megtartását.
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2. Ábra: Somogy megye területfejlesztési koncepciójának célrendszere

Forrás: saját szerkesztés
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2
2.1

A megye célrendszerének bemutatása
A megye fejlesztésének átfogó céljai

I. Átfogó cél: A megye foglalkoztatási helyzetének javítása, a gazdasági aktivitás növelése
A felvázolt jövőkép eléréséhez elengedhetetlen, hogy a megye munkaképes-korú
lakosságának minél nagyobb része rendelkezzen megfelelő munkahellyel és ennek
eredményeként a megélhetést biztosító jövedelemmel. Ezáltal javul a foglalkoztatási arány,
és csökken az inaktivitás. Törekedni kell arra, hogy a megyében keletkező jövedelmek minél
nagyobb része a megyében kerüljön felhasználásra, ezzel erősítve a megye gazdaságát, a
munkahelyek megtartását és újabbak létrejöttét.
A cél eléréséhez elengedhetetlen a megyében meglévő szabad munkaerő motivációjának,
rugalmasságának és képzettségének növelése. Somogy megye harmonikus fejlődéséhez fontos a
megyében a munkaerőpiac tekintetében is tapasztalható jelentős területi különbségek mérséklése,
mely a megye északi és déli része között tapasztalható, valamint a mezőgazdaság, turizmus,
szállítás, kereskedelem, vendéglátás jellegéből eredő szezonalitás.
A munkajövedelmet szerzők arányának növelésével csökkenthető a szociális ellátórendszerre
nehezedő teher, a jelenleg segélyezésre fordított pénzeszközök egy jelentős része átirányíthatóvá
válik a gazdaság termelő ágazataiba.
A Somogyban jelenleg tapasztalható negatív demográfiai (elöregedés, népességcsökkenés) és
vándorlási (elvándorlás) folyamatokra a megyében létrejövő új munkahelyek pozitív hatással
lesznek, az elöregedés és a népességfogyás mértéke mérsékelhetővé és megállíthatóvá válik.
Somogy megyében az aktivitási ráta a 15-74 év közötti korosztályt figyelembe véve az ország
megyéi között a legalacsonyabb értékű 56,1%-kal (2020), amely abszolút értékben országos és
nemzetközi viszonylatban is különösen alacsony gazdasági aktivitásnak minősíthető. Az európai
uniós és a hazai átlag eléréséhez nagyságrendileg 25 ezer új munkahelyet szükséges létrehozni az
elkövetkezendő időszakban, amely egyszerre kíván meg intézkedéseket a helyi gazdaság, a
szociális gazdaság, valamint a működőtőke befektetések ösztönzése területén. . Somogy megyében
a nyilvántartott álláskeresők aránya 8,4% volt a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva 2020.
második negyedévében, amely a dunántúli megyék közül a legmagasabb érték. A megye gazdasági
helyzetének fejlesztése szempontjából különösen fontos, hogy a jelenleg inaktív csoportok is
bevonásra kerüljenek a foglalkoztatás bővítésébe.
II. Átfogó cél: A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével
Somogy megye természeti erőforrásokban mért gazdagságához viszonyítva az erőforrás
felhasználás volumene és hatékonysága jelenleg rendkívül alacsony. A megye természetiökológiai értékei hosszútávon tervezhető, fenntartható és a turbulens piaci körülményektől kevésbé
függő társadalmi-gazdasági aktivitást alapozhatnak meg a megfelelő fejlesztési program
megvalósítása esetén.
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Cél a természet nyújtotta lehetőségek, úgymint az országos átlagot meghaladó erdővagyon, a
jó minőségű mezőgazdasági termőterületek, a felszíni vizekben gazdag területek, valamint a
termálvízkincs környezettudatos, fenntartható módon tervezett felhasználásával elsősorban
a megye lakosságának magas színvonalon előállított javakkal történő ellátása, azon túl az
ökológiai terhelhetőség szempontjait figyelembe vevő mértékben a külpiacok kiszolgálása
magas hozzáadott értékű termékekkel és magas színvonalú szolgáltatásokkal.
További cél a megye lakossága ellátásbiztonságának fokozása, a helyben is gazdaságosan
előállítható termékek és szolgáltatások tekintetében az importfüggőség csökkentése, a közösségek
önellátását és az öngondoskodást támogató folyamatok elősegítése, a helyben előállított javakhoz
való hozzáférés feltételeinek biztosítása (pl. helyi piacok, termelők boltja hálózat).
A megye természeti, táji és kulturális értékeinek megőrzése mellett célként jelenik meg azok
bemutatásában, megismertetésében rejlő turisztikai és szemléletformáló lehetőségek (pl.
környezettudatosság növelése, közösségi identitás fejlesztése) kiaknázása szem előtt tartva azok
tűrőképességét a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében.

III. Átfogó cél: A megye térszerkezeti sajátosságaiból fakadó különbségek csökkentése:
esélyegyenlőség minden somogyi polgár számára
A lakosság, de elsősorban a hátrányos helyzetű térségekben élők csoportjának alacsony fokú
mobilitási hajlandósága a megye gazdasági fejlődésének egyik korlátja.
Cél egyrészt a megye különböző területi szintjein a külső és belső kapcsolatok, az elérhetőség
javítása, ezáltal a munkaerő mobilitásának fokozása a közlekedési infrastruktúrába történő
beruházások támogatásával, hogy az egyes területi szintek (település, város és vonzáskörzete,
térség) képessé váljanak gazdasági előnyöket is magában hordozó kapcsolatrendszert fenntartani
egymással és tágabb környezetükkel. A településen belüli, valamint a térségi jelentőségű központok
és vonzáskörzetükbe tartozó települések közötti közlekedés fenntartható fejlesztésével, az elérési
idők javulásával, egyenlő eséllyel válnak elérhetővé a térségi foglalkoztatási központok, humán
(közoktatási, közművelődési, egészségügyi) szolgáltatások és szociális ellátások.
Cél továbbá a helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása, a
szolgáltatási színvonal területileg kiegyenlített magas minőségének biztosítása. A műszaki,
infrastrukturális szolgáltatások állapotát tekintve a jellemzően aprófalvas térségek, a kistelepülések
jelentős elmaradást mutatnak, főleg a nem megfelelő minőségű ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés
és –kezelés hiánya, valamint a szilárd kommunális hulladékok feldolgozottsági, újrahasznosítási
arányának alacsony foka okoz problémát, nagymértékben terhelve ez által a környezetet.
Ennek megfelelően cél a somogyi települések vonzóbbá, a települési környezet élhetőbbé tétele
érdekében a kommunális közszolgáltatások színvonalának javítása, különösen a szolgáltatott
ivóvíz minőségének javításával, az előírt vízminőség biztosításával, a települési folyékony
hulladékok, szennyvizek gazdaságosan kiépíthető és fenntartható elvezetésével, illetve kezelésével,
a hulladékmennyiség csökkentésével és a hulladékhasznosítás támogatásával.
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2.2

A megye fejlesztésének tematikus specifikus céljai

Az átfogó célok elérését a stratégiai célrendszer részeként meghatározott 5 tematikus cél és Somogy
megye sajátos területi részegységeire illesztett 5 területi célkitűzés szolgálja. A tematikus célok
egyfajta fókuszáltságot adnak az átfogó célok eléréséhez vezető út kijelölésében, körvonalazva
egyben a megye értékválasztásának tengelyeit.
1. A XXI. századi globális kihívásokra választ adó gazdasági tevékenységek fejlesztése,
támogatása
A megyében működő vállalkozások, beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is, fontos
szerepet játszanak a megyében a foglalkoztatás területén, melyet tovább kell erősíteni. A
megye foglalkoztatási szerkezetében nincs domináns ipari foglalkoztató, illetve domináns
külföldi tulajdonú vállalkozás, melynek eredményeként a megye gazdasága kevésbé függ egyegy piaci szereplőtől, ugyanakkor bővíteni szükséges a közepes méretű – ám helyi szinten nagy
foglalkoztatónak minősülő – vállalkozások számát mind a megyeszékhelyen, mind az
alközpontokban (Siófok, Marcali, Nagyatád, Barcs).
Az agrár-jellegből adódóan a hagyományokon alapuló zöldség- és gyümölcstermesztés, a kertészeti
ágazat növekedését (kihasználva a termálvíz-kincset is), jövedelemtermelő képességének javítását
célzó, különösen az innovatív eszközök, technológiák alkalmazásán alapuló fejlesztések
támogatásával ösztönözni kell. A modern, környezettudatos életforma terjedésével megjelenő
növekvő piaci igényekre reagálva fontos a biotermesztés területi nagyságrendjének növelése,
ügyelve a megfelelő fogyasztópiac és környezettudatos, ökologikus szemlélet kialakítására is.
Elsősorban Somogy megye adottságaihoz és a meglévő tapasztalatokhoz illeszkedő feldolgozóipari
ágazatokban (élelmiszeripar, faipar és feldolgozás, gépipar, fémmegmunkálás), valamint a
szolgáltatások (turisztika, egészségturisztika, szűrési rendszerek kialakítása a gyógyítás
folyamatában, időskorúaknak nyújtott speciális szolgáltatások) területén vannak bővülési
lehetőségek.
Erősíteni kell a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási
feltételeket, az exportpiacok felkutatása mellett erősíteni kell a hazai és a helyi piacokon való
megjelenést is. Ösztönözzük a befektetéseket, törekszünk a külföldi és belföldi termelő tőke
betelepedésének feltételeit segítő rendszerek kialakítására.
A vállalkozói szektor fejlesztése különösen indokolt a turisztikai szolgáltatások területén, ahol a
közösségi fejlesztésekkel meg kell teremteni a megye Balaton parton kívüli térségeiben is a
turisztikai vállalkozások megjelenéséhez és a jövedelmező tevékenységükhöz szükséges
feltételeket.
A jövedelemtermelés szempontjából és a hosszú távú pozitív irányú folyamatok elindításához
elengedhetetlen hangsúlyt fektetni a megyében – különösen a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetemen – jelenlevő kutatás-fejlesztési kapacitások erősítésére és az innovációs folyamatok
ösztönzésére. Az élelmiszer és az agrárágazaton kívül fontos az infokommunikációs, az
elektronikai és az elektrotechnikai ipar fejlesztése, ezáltal a Pécsi Tudományegyetemmel való
együttműködés. Ezen a területen is különösen fontos az együttműködés ösztönzése elsősorban a
tudásbázisok és a gazdasági szféra között. Somogy megyében az Egyetem bázisán, különösen az
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agrár-innováció területén mutatkoznak kihasználatlan lehetőségek, de más szektorokban – így a
jelenleg hazánkban még kialakulóban levő, de jelentős perspektíva előtt álló környezetipari
termelés és szolgáltatások területén – erősíteni kell a helyi kis- és középvállalkozások
bekapcsolódását az innovációs folyamatokba.
2. Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság kompetenciáinak fejlesztése
A hatékonyan szervezett, mindenki számára hozzáférhető, esélyegyenlőséget biztosító alap- és
középfokú oktatási rendszer kialakítása és gazdaságos működtetése a megye társadalmi és
gazdasági felzárkózásának egyik alappillére, melyben a tanulók számára mind fizikai, mind tartalmi
értelemben elérhetővé válnak a korszerű oktatási szolgáltatások. A 2011. évi, a nemzeti
köznevelésről szóló CXC. tv alapján a köznevelés egyik kiemelt célja, a társadalmi leszakadás
csökkentése az oktatás-nevelés eszközeivel és a tehetséggondozás. Az alapfokú oktatás megfelelő
minőségi követelmények szerinti megléte támogatja a diákok későbbi eredményességét, és
garantálni tudja az alap tudásszint elérését. Somogy megye esetében, ahol különösen jellemző az
aprófalvas településszerkezet, melyen belül a 245 településből mindössze 16 városi jogállású,
kiemelten fontos ezeknek a rurális, vidéki térségeknek fejlesztése. Mindennek egyetlen eszköze az
itt lakó emberek kompetenciáinak-készségeinek fejlesztése. Ez a feladat az esetek túlnyomó
többségében meghaladja a hagyományos közoktatási rendszer kereteit-lehetőségeit, melyek
megfelelően különböző célzott, tematikus programokkal szükséges a lakosság munkaerőpiaci
szempontból vonzó kompetenciáinak a fejlesztése.
Erre építve, követve a munkaerőpiac igényeit és folytatva az e téren már megtett, de még messze
nem elégséges beavatkozásokat, szükség van az iskolarendszer szerkezeti anomáliáinak
kiküszöbölésére. Felszámolva ez által az egyes szakmák esetében már kialakult munkaerőhiányt, a
pályakezdőket sújtó munkanélküliséget, egyben gátat vetve a speciális szakértelemmel rendelkezők
elvándorlásának. Ehhez szükség van a szakmunkás életpálya presztízsének helyreállítására is.
Mindennek alapja a megye gazdaságának munkaerő igényeihez igazodó, rugalmas,
kompetenciaelvű, gyakorlatorientált és szolgáltatásközpontú szakképzési és felnőttképzési rendszer
kialakítása, amely teret ad a helyi gazdasághoz kapcsolódó képzéseknek is.
A megye gazdasága jelen állapotában csak korlátozott mértékben alkalmas arra, hogy érdemi
K+F+I megrendelésekkel táplálja egyetemét, ezért az egyetem szellemi bázisának kell felvállalnia
azt a felelősséget, hogy a belső adottságai, a megye gazdaságának ismerete, az országos és globális
fejlődési tendenciák és a pályázati lehetőségek ismeretében innovációs folyamatokat generáljon és
segítse a gazdasági szereplők piaci és szakmai kultúrájának fejlődését. Ez vezethet el azon cél
eléréséhez, hogy a megye gazdaságának fejlődésére az egyetem mérhető hatást tudjon gyakorolni,
s kapcsolatai minél inkább élővé váljanak a gazdaság szereplőivel.
A természeti erőforrások, valamint az Egyetem bázisán Somogy hosszútávon az egészséges
élelmiszerek, valamint az egészséges életmód és pihenés otthonává kíván válni mind az
ökoturisztikai, mind pedig a magas hozzáadott értékű élelmiszeripari K+F+I tevékenységek,
valamint az ezen területen megvalósuló gazdasági fejlesztések révén.
3. Helyi szintű körforgásos gazdasági struktúrák kialakítása, a termelést, közösségek
önellátását segítő fejlesztések támogatása
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A helyben megtalálható és hatékonyan, az ökológiai szempontokat is szem előtt tartva fenntartható
módon felhasználható 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. A zöldségés gyümölcstermelés hagyományainak újraélesztését helyi közösségi szinten is szorgalmazni,
ösztönözni kell. A biotermesztés nagyságrendjét növelni kell a társadalom fejlettségi szintjének
emelése mellett. A biotermesztés területi növekedése kizárólag akkor lehet hatékony, ha a
megfelelő fogyasztópiac és környezettudatos, ökologikus szemlélet is jelen van. A megye
melegvíz-bázisa az intenzív kertészeti ágazat fejlesztés mellett jó alapot teremt az önellátó
közösségi üvegházi növénytermesztés elterjedéséhez is. További cél az önellátó, öngondoskodó
helyi közösségek kialakulásának elősegítése, a helyi szociális gazdaság megteremtéséhez a
keretfeltételek biztosítása, a közösségi alapú termelési és felhasználói (fogyasztói) rendszerek
elterjedésének ösztönzése. A szociális gazdaság feltételeinek megteremtése érdekében kiemelten
fontos elősegíteni a piacgazdasági mechanizmusoktól és normáktól eltérő, sajátos norma- és
eszközrendszer bevezetését és a közösség számára történő elfogadtatását.
A közösségi termelési és ellátó rendszerek hatékonyságának növelése érdekében szükséges a helyi
és kisebb térségi szintű elosztó, piacszervező, különösen a hagyományosan mezővárosi funkciókkal
rendelkező településeken a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó
intézmények, szervezetek kialakulásának, megerősödésének elősegítése.
A szociális gazdaságok térnyerését különösen erősíteni kell a helyi ellátást szolgáló
élelmiszertermelés és feldolgozás (kiemelten az élőmunka igényes zöldség- és gyümölcstermesztés
és feldolgozás, valamint az állattenyésztés és állati termékek feldolgozása), az erdő- és
vadgazdálkodás, az erdei termék feldolgozás, továbbá a helyi kézműves tevékenységek és kisipari
szolgáltatások terén.
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, kiegészülve a szükséges technikai,
technológiai feltételek biztosítását szolgáló háttér szolgáltatói szektor (tervezés, kivitelezés,
üzemeltetés, karbantartás) térségi szinten történő megerősítésével.
A helyi termelésen alapuló önellátás biztonságának fokozása érdekében törekedni kell arra, hogy a
klímaváltozás várható káros következményeinek megelőzésére, mérséklésére helyi, térségi szinten
elérhető eszközökkel. Ennek keretében fontos cél a komplex vízgyűjtő gazdálkodási szemléleten
keresztül történő, az öntözéses gazdálkodás feltételeit is megteremtő vízrendezés megvalósítása
(vízkárelhárítás, vízvisszatartás és vízpótlás együttes kezelése).
Belső-Somogy hátrányos helyzetű településein az életkörülmények és a lakosság életminőségének
javítása a helyi erőforrások új szemlélet és struktúra mentén történő hasznosítása mentén lehetséges.
A helyben jelen lévő megújuló energia bázisán, a természeti-mezőgazdasági erőforrások
felhasználásával, szociális gazdasági programok indításával, helyi körforgásos gazdasági
programok indításával elérendő cél. Ennek alapja az értékteremtő szociális gazdasági tevékenység
megindítása, az inaktív csoportok termelésbe bevonása, valamint a jelen lévő ökológiai erőforrások
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integrált programokban történő kezelése.
4. A hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése
A jövőkép eléréséhez nélkülözhetetlen a helyi közösségek megerősítése. Ehhez javítani szükséges
az egyének motiváltságát, illetve az emberi kapcsolatok színvonalát. Közösségi szinten segíteni kell
a közösségek összetartó erejének növelését, a civil aktivitás fokozását.
Meg kell adni a lehetőséget ahhoz, hogy a helyi közösségek beleszólhassanak mikrokörnyezetük
fejlesztési elképzeléseinek kialakításába. Minél szélesebb területen alkalmazni kell a közösség által
irányított helyi fejlesztések eszközét, ezáltal megteremtve a lehetőséget a helyi tudás
hasznosítására.
Somogy megye legértékesebb természeti adottságai közé tartoznak az erdők, a felszíni vizek, a
védett természeti területek. A természeti örökség védelme, megőrzése és megismertetése a
külvilággal a somogyi emberek közös ügye, mely nagymértékben hozzájárul a helyi és somogyi
identitástudat erősítéséhez. A helyi természeti értékek közös gondozása, a köréjük épülő
programok, esetleges hagyományok ápolása, bemutatása elősegíti a helyi közösségek kialakulását,
ill. megerősödését.
A hátrányos-helyzetű társadalmi csoportok integrációjához elsősorban az érintettek képzettségi
szintjét kell javítani (alapfokú oktatás, kollégiumi rendszer, specializált szakképzési irányok), mely
segíti a hátrányos-helyzetű rétegek megjelenését a munkaerőpiacon, valamint az elhelyezkedési
esélyeinek növelését. E mellett erősíteni kell a szociális ellátórendszer hatékonyságát is,
kiegészülve a kora gyermekkori (bölcsődei, óvodai) nevelés eszközeivel.
Meg kell akadályozni, hogy szegregálódó térségek alakuljanak ki a megye területén. Különös
figyelmet kell fordítani a megye déli részén összpontosuló a megye déli részén élő roma népesség
sajátos igényeinek megoldására.
5. Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer
megerősítése
Somogy megye térszerkezeti sajátosságainak és a munkaerő alacsony fokú mobilitásának
következményeként az elsődleges cél a térségi (járási) központokban a foglalkoztatási helyzet
javítása, emellett azonban lényeges szempont a megyén belüli infrastrukturális kapcsolatok
fejlesztése is. A munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés érdekében a megye közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél két kiemelt cél
fogalmazódik meg. Egyrészt a funkcionális, azaz foglalkoztatási és szolgáltató térségi
vonzásközpontok településekről való elérhetőségének javítása, másrészt a transzeurópai
közlekedési hálózati (TEN-T) még hiányzó elemeinek kiépítése (ide értve a már meglévő hálózati
elemek térségközpontokból történő elérhetőségének javítását is), azaz a térségi/nemzetközi
kapcsolatok elmélyítése a cél. Ennek előmozdítására szükség van úgy a közúti- és vasúti
infrastruktúrába történő összehangolt befektetések támogatására, mint a szolgáltatások
fejlesztésére.
A megye társadalmi, közvetve gazdasági fejlődése érdekében egyaránt cél a humán erőforrások
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fejlesztését is igénylő, a térségi humán közszolgáltatások (közoktatási, közművelődési,
egészségügyi) és szociális ellátások elérhetőségének javítása. Ennek érdekében szükség van
elsősorban az alap- és középfokú oktatási és egészségügyi ellátás infrastrukturális beruházásainak
a támogatására oly módon, hogy a perifériákon elhelyezkedő, jellemzően hátrányos helyzetű
csoportok által lakott térségekben is jó minőségű szolgáltatások legyenek elérhetők.
A megye táji és természeti értékeinek és erőforrásainak, kedvező környezeti állapotának
megóvására cél a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása, a
környezeti és klímaváltozással járó kockázatok csökkentése. Ennek érdekében szükség van a
szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására, az előírt vízminőség biztosítására, a települések
zöldfelületi rendszerének fejlesztésére, a településeken képződött folyékony hulladék, ill. szennyvíz
gazdaságosan kiépíthető és fenntartható módon történő elvezetésének és kezelésének támogatására,
a hulladékmennyiség csökkentésére és a hulladékhasznosítási arány növekedésének elősegítésére.
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 a közösségi és szociális
funkciók megjelenésének támogatásával.
A megye felzárkóztatása, a foglalkoztatási helyzet és a jövedelmi viszonyok javítása céljából
kiemelten fontos a városhálózat erősítése, különösen a járási központok foglalkoztató (ipari és
szolgáltatóipari), valamint közszolgáltató funkcióinak és életminőségének megerősítése.

2.3

Horizontális célok

a.) A különböző társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtése
A program tervezésének és végrehajtásának valamennyi szintjén elő kell segíteni a nők és férfiak
közti egyenlőség érvényesülését, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen
megkülönböztetés megakadályozását. A megkülönböztetés tilalmának elve a végrehajtás minden
szakaszában betartásra kell, hogy kerüljön, különös tekintettel az esetleges támogatásokhoz való
hozzáféréssel kapcsolatosan. A megyei területfejlesztési koncepció, majd a program műveleteinek
meghatározása során és a végrehajtás valamennyi szintjén kiemelt figyelemmel kell lenni a
fogyatékkal élő emberek hozzáférhetőségének kritériumára. A sajátos helyi adottságok (pl. roma
népesség magas aránya a megyében) figyelembevételével lehetőséget kell biztosítani a
programvégrehajtás során érvényesíteni kívánt esélyegyenlőségi területek kijelölésére és
priorizálására, amelyek hozzájárulnak az esélyegyenlőségi célok eléréséhez. A korábbi gyakorlat
szerint ilyenek lehetnek:
− családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése,
− a nemek közötti egyenlőség erősítése,
− az akadálymentesítés előrehaladása,
− fogyatékos személyek életminőségének és munkaerő piaci esélyeinek javítása,
− roma emberek életminőségének és munkaerő piaci esélyeinek javítása,
− más hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdő, tartósan munkanélküli) munkaerőpiaci
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és társadalmi esélyeinek javítása, mentorprogram stb.
b.) A társadalmi, gazdasági és ökológiai tűrőképességet szem előtt tartó fenntartható
növekedés biztosítása
Globális tendenciaként tapasztalható a népesség számának rohamos növekedésével párhuzamosan
a fogyasztás növekedése és ezek velejárójaként a táj karakterisztikáját is jelentős mértékben
megváltoztatva a mezőgazdasági művelés alá vont területek arányának növekedése, a meglevő
mezőgazdasági területek túlhasználata és egyben azok degradációja, részben az intenzív
mezőgazdasághoz kapcsolódóan a vízkészletek kimerítése, továbbá a beépített területek arányának
rohamos növekedése. E folyamatok a világ számos területén olyannyira előrehaladottá váltak, hogy
azoknak egy fenntartható állapot felé történő visszafordítására, káros hatásainak mérséklésére csak
rendkívüli erőfeszítések árán van lehetőség. Somogy megyében e globális folyamatok, valamint
azok káros hatásai – részben a gazdasági recesszió mellékhatásának betudhatóan és kevésbé a
tudatos környezethasználatnak köszönhetően – még kevésbé érzékelhetőek, így itt viszonylag
kedvező táji-természeti adottságok mellett van lehetőség a környezettudatos, gazdasági és
társadalmi szempontból is fenntartható fejlesztési stratégiák mentén felépíteni a megye fejlesztési
portfólióját, ill. programját. A globális versenyben mutatkozó „hátrányból” előnyt kovácsolva, a
megye természeti értékeinek megőrzése mellett, a meglevő természeti erőforrások olyan,
fenntartható módon történő használata kell, hogy célként megfogalmazódjon, amely elsősorban a
belső igények, a megye lakosságának hosszú távú kiszolgálását tartja szem előtt. Az erőforrások
kitermelését és külpiacokon való értékesítését úgy kell tervezni, hogy annak volumene ne
veszélyeztesse a somogyi emberek ellátásbiztonságát, ne járhasson a lakosság életminőségének
romlásával hosszú távon sem. Az értékes tájjelleg megőrzése és a tájhasználati konfliktusok
mérséklése érdekében törekedni kell az új beépítésre szánt területek kijelölésének racionális keretek
közötti minimalizálására, a barnamezős területek hasznosítási arányának növelése mellett.
c.) Partnerségen alapuló szinergikus fejlődés gyakorlati elterjedésének elősegítése
A fejlesztési programok sikerességének és hatásosságának egyik előfeltétele a partnerség
kialakítása minél szélesebb társadalmi csoportok és intézményi szereplők bevonásával a koncepció
kialakításától a program megvalósításáig. Ehhez létre kell hozni és működtetni kell azokat a
csatornákat, amelyek segítenek az együttműködés megteremtésében. A vállalkozások
együttműködésének elmélyítésében a megyei vállalkozásfejlesztési szervezet (Somogy Megyei
Vállalkozói Központ Alapítvány) a Somogyi Kereskedelmi- és Iparkamara, illetve a szomszédos
megyék hasonló szervezetei, illetve a határos horvát megyék fejlesztési ügynökségei fontos
szerepet kell, hogy kapjanak. A széles partneri kör bevonása segít a legfontosabb problémák
felszínre hozásában, a legjobb megoldások kidolgozásában és a fejlesztések elfogadtatásában, nem
utolsó sorban azok hosszú távú fenntartásában. Ennek egyik kulcs eleme, hogy a közösségek
magukénak érezzék a későbbiekben megvalósuló fejlesztéseket - melynek megalapozása már a
programozás időszakában megkezdődik -, ezzel is biztosítva azok felelős használatát.
Elengedhetetlen a rendszerszerű gondolkodás kialakítása, a problémák megoldására komplex
válaszok, beavatkozások kialakítása és a térségi alapú megközelítés alkalmazása. Térségi alapú
közelítéssel és közvetlenül érintett közösségek bevonásával a kihívások azonosítása, a partnerek
megtalálása, a helyi ismeretek hasznosítása és az együttműködés kialakítása is könnyebbé válik, a
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kitűzött célok elérésének esélye növekszik. A tervezett fejlesztések összehangolt, egymásra épülő
megvalósítása mind idő-, mind költségráfordítás, mind a várható eredmények elérése tekintetében
hatékonyságnövekedéssel járhat.

2.4

A
fejlesztési célrendszer meghatározása
a
megyén
különféle sajátosságokkal rendelkező területi részegységekre

belül

Somogy megye a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek, az ezeket okozó meglévő
természeti-gazdasági alapok, valamint a potenciális jövőkép alapján az alábbi térszerkezeti
egységekre, egyben fejlesztési térségekre határolható le:
− A megye átlagos fejlettségénél lényegesen jobb mutatókkal rendelkező, folyamatosan
fejlődő, azonban a méretéből és földrajzi helyzetéből fakadóan az országos és nemzetközi
társadalmi-gazdasági térben továbbra sem kellőképpen látható megyeszékhely, Kaposvár.
− A nemzetközi láthatósággal is rendelkező, a vidéki Magyarország elsőszámú turisztikai
desztinációját jelentő Balaton térség megyei szakasza, amely jogszabály által lehatárolt
területi egységet is képez.
− A jogszabályban is nevesített, célzott fejlesztési programmal fejlesztendő, különösen
hátrányos helyzetű Barcsi és Csurgói Járás területe, amely országhatár menti külső
perifériaként is értelmezhető.
− A belső-somogyi, alapvetően rurális térségekre, melyek falusias térségként veszik körbe
a megyeszékhely Kaposvárt, úgy, hogy igen alacsony mennyiségű és minőségű társadalmigazdasági kapcsolatban vannak a megyeszékhellyel. Ennek a térségnek meghatározó városa
Nagyatád.
− A fenti belső-somogyi térségből turisztikai potenciálja révén kiemelkedő Zselicre, amely
Kaposvárral együtt egy célzott turisztikai fejlesztési területté válhat.

19

Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója

3. Ábra: Somogy megye fejlesztési térségei

Forrás: saját szerkesztés

Fenti térségek alapvetően hasonló eszközökkel és intézkedésekkel fejlesztendők, különbségek
elsősorban a települések jogállása (falu-város) alapján határozhatók meg, illetve az alapján, hogy a
turizmus jelenlegi és jövőbeni szerepe milyen mértékben jelenhet meg az adott településen.
Somogy megye fejlesztése szempontjából különösen fontos a turizmus mellett a célzott ipari
fejlesztés megindítása a súlyponti városokban, azaz Kaposváron, Nagyatádon, Siófokon,
Marcaliban és Tabon.
Az alábbi célrendszer (intézkedések) fentieknek megfelelően úgy alkot koherens rendszert, hogy
azok különböző mértékben jelennek meg az adott térségi lehatárolásnak megfelelően, azonban a
megye általános társadalmi-gazdasági helyzetének megfelelően alapvető különbségek nem
határozhatók meg az intézkedések tartalmában, kizárólag azok mértékében.
1. Balaton Kiemelt Üdülőkörzet komplex fejlesztése
Somogy megye gazdaságában jelentős szerepet játszik az idegenforgalom, mely elsősorban a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeire koncentrálódik. A megye első-, az
ország második számú fő turisztikai célpontja is egyben a Balaton, amely vezető turisztikai
desztinációja a Dél-dunántúli régiónak. A terület legfőbb vonzereje a természetes vízfelület
megléte, mely ideális lehetőséget biztosít a klasszikus vízparti üdülésre, de emellett nagy számban
találni aktív kikapcsolódási lehetőségeket nyújtó szolgáltatókat is (vitorlázás, kerékpározás,
horgászat, lovaglás stb.). A Balaton partján található a megye második legnagyobb városa Siófok.
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Az elmúlt évtizedben tapasztalható, hogy a szálláshely kapacitások magas színvonalú wellness és
konferencia kínálattal bővültek. Ennek oka különösen a külföldi vendégek esetében erőteljes
vendégéjszaka szám csökkenésre és az átlagos tartózkodási idő rövidülésére, valamint követve a
fogyasztói szokások változására vezethető vissza.
A Balaton térségében meghatározó stratégiai cél a versenyképesség erősítése, az egész éves
foglalkoztatás bővítése és a vállalkozások jövedelemtermelő képességének javítása. A fejlesztési
cél megvalósításához elengedhetetlen az exkluzív turisztikai kínálat kialakítása, valamint térbeli és
időbeli kiterjesztése, a turizmus menedzsment rendszer megújítása, valamint a parttól távolabbi
települések foglalkoztatásának bővítése, a tudásalapú gazdaság és a K+F tevékenységek
ösztönzése. A Balaton Fejlesztési Programnak fontos eleme a belső- és külső közlekedési
kapcsolatok erősítése, közlekedési szövetség megalakítása, a környezeti infrastruktúra
továbbfejlesztése, fokozott megújuló energiahasznosítás, a táji és települési környezet megújítása,
valamint a vízpart-rehabilitációs programok megvalósítása
Továbbra is kihívást jelent azonban a szezonalitás, melyre választ a kiemelkedő attrakciókra
épülő komplex kínálat, az egyes turisztikai programelemek összefonódása, egymásra épülése,
valamint a turizmus szereplőinek együttműködése hozhat akár a kiemelkedő vonzerők térségi
szinten összehangolt fejlesztésével. Ezen keresztül érhető el, hogy a Balaton és a környező táj
egyedülálló természeti és kulturális adottságaira építve, európai szinten igényes, exkluzív, vonzó
lakó-, üdülő-, és munkakörnyezetté, a megye nemzetközi jelentőségű rekreációs térségévé váljon,
mely alapot ad az egészségturizmusban rejlő lehetőségek kiaknázására is. Mindennek eléréséhez
további erőfeszítéseket kell tenni a már létrejött TDM szervezetek megerősítésére, a bennük rejlő
potenciálok és lehetőségek maximális felhasználására a Balaton térsége turisztikai kínálatának
minél szélesebb körű bemutatása és megismertetése érdekében. Minden balatoni fejlesztésnél
kiemelt szempont kell legyen a környezeti, természeti értékek védelme és megőrzése, a települési
zöldterületek védelme és megőrzése, továbbfejlesztése.
Többek között a turizmus lehetőségeit is meghatározó, a Balaton egyik legsürgetőbb, megoldásra
váró problémája a vízszintingadozás. A tó vízmennyiség-problémájának belátható időn belül
történő és költséghatékonyan megvalósítható megoldása az időszakos (főként téli-tavaszi)
csapadéktöbblet megőrzése a vízgyűjtőn, elsősorban a Balatonban és a célzott vízrendezéssel
létrejövő területeken. Mindez szorosan összefügg az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási
kapacitás erősítésével.
A 2020-as év turisztikai tapasztalatai alapján, valamint a 2021-2027 közötti uniós célokhoz
illeszkedve különösen fontos a térség „ellenállóképességének” a növelése, amely elsősorban azt
jelenti, hogy egy általános világválság, egy pandémiás helyzet esetén se történjen meg az, hogy a
lakosság domináns része időszakosan, vagy akár hosszabb távon munkanélkülivé válik. Ennek
egyik eszköze a Balaton térségében Siófok, Tab, Marcali településeken az ipari funkció erősítése,
összhangban a vonatkozó térségi területrendezési terv előírásaival.
Mindezek mellett erőfeszítéseket kell tenni a gazdaság diverzifikálására nem csak szorosan a
Balaton közvetlen környezetében, de a háttértelepüléseken is a táji-, természeti értékek
megóvásának szem előtt tartásával. Mindez jelenti a turizmus tekintetében a háttértelepülések
lehetőségeinek feltárását, a turizmus területi koncentrációjának csökkentését, de ez különös
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hangsúlyt érdemel a mezőgazdasági termelés, elsősorban a gabonafélék, gyümölcs, zöldség
termesztés, gyógy- és fűszernövények, továbbá a hal- és vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, illetve
a szőlészet és a borászat tekintetében is. A táji, kulturális adottságokból kiindulva a térségben a
mezőgazdaság mellett még jelen van az egyedi érteket, balatoni specialitást jelentő termékek
előállítására alkalmas kézművesipar, melynek fennmaradását támogatni kell. Többek között ezt is
segítheti az oktatás-nevelés, valamint a kultúra társadalomépítő szerepének fokozása.
Fentiek figyelembevételével a Balaton parti városoknál (Fonyód, Balatonlelle, Balatonboglár,
Balatonföldvár, Zamárdi, Siófok) továbbra is a szolgáltatási funkció elsődleges fejlesztésével kell
számolni. Siófok vízparti területeinek növekedését, minőségi változását fogja jelenteni a hajózás
üzemi területeinek kitelepítése a hajóállomás mellől.
A gazdaság diverzifikálása feltételezi a munkaerő kínálatának a foglalkoztatási igényekhez való
igazítását, a modern infó-kommunikációs eszközöknek lakosság és a vállalkozások körben való
elterjesztését. Mindezt segítheti a közügyekkel, közszolgáltatásokkal, vállalkozásfejlesztéssel
foglalkozó intézmények szervezeti megújulása is.
A Balatoni térség összehangolt fejlesztése érdekében a három balatoni megye (Somogy, Zala,
Veszprém) szoros együttműködésére van szükség a Balaton Fejlesztési Tanácson kívül is. Az
üdülőkörzet közlekedési rendszereinek (tömegközlekedés és kerékpárutak) fejlesztése szükséges.
Az M8 út meghosszabbítása az M7 autópályáig, bár nem Somogy megye területén történik, a
kedvező hatása érzékelhető lesz. A 75. sz. főút új nyomvonalának megvalósítása az üdülőkörzet
nyugati részén jelent előnyöket. Tolna és Fejér megyével is fontos az együttműködés, mert Tolna
megye kiemelt programként tervezi a Sió csatorna összehangolt turisztikai fejlesztését. A Balaton
és a Duna közötti vízi kapcsolaton kívül – a Sió csatorna zsilipének fejlesztése mellett – a Sió-menti
kerékpárút (országos jelentőségű nyomvonal) és a turisztikai elemek nem csak a területi érintettség
szempontjából lesznek előnyösek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre.
2. Kaposvár centrum szerepének erősítése, a város és vonzáskörzetének fejlesztésével
A megye lakossága és gazdasági szereplői számára a szolgáltatások bizonyos köre tekintetében
azok magas színvonalon és hatékony módon történő nyújtása területileg koncentráltan, a
nagyvárosi infrastrukturális rendszerekre építve, de szolgáltatási területként a teljes megyét
ellátva képzelhető el. Különösen igaz ez a speciális erőforrásokat igénylő szolgáltatások esetében,
úgymint:
− A magas szintű tudományos ismeretekkel rendelkező oktatói értelmiség meglétét igénylő
felsőfokú oktatási intézmények;
− A fentiek mellett fejlett infokommunikációs infrastruktúra meglétét igénylő tudományos
kutatóintézetek, kutatóhelyek;
− A fejlett
infokommunikációs infrastruktúra meglétén túl fejlett
közlekedési
infrastruktúrát igénylő logisztikai központok;
− A speciális orvosi szakmai tudást és speciális technikai, műszerezettségi feltételeket igénylő
egészségügyi szakellátó intézmények, szakklinikák.
Mindemellett az üzleti szektor számára fejlett banki, pénzügyi szolgáltatások nyújtására
szakosodott pénzintézetek telephelyválasztásának méretgazdaságossági szempontból is optimális
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szintje Kaposvár, mint a megye központja.
Ahhoz, hogy Kaposvár a megyét kiszolgáló szolgáltató központtá tudjon fejlődni, elengedhetetlen
a város átgondolt, integrált településfejlesztési stratégia mentén megvalósított, a jövőbeli várható
igényekre és megcélzott funkciókra méretezetten tervezett komplex szemlélettel történő fejlesztése.
Kaposvár legfontosabb célja, hogy 2030-ra Magyarország legegészségesebb városa legyen
(Egészséges Kaposvár 2030 program), amely mellett gazdaságilag, társadalmilag, ökológiailag
egyaránt fenntartható emberi léptékű európai középváros kíván lenni a jövőben.
A szép földrajzi környezetben fekvő élhető méretű város lakói hisznek abban, hogy
− munkalehetőség biztosításával,
− humánus városi környezet kialakításával,
− gyors és biztonságos közlekedési kapcsolatok megteremtésével,
− megfelelő intézményi háttér megteremtésével és fenntartásával,
− a szabadidő hasznos eltöltéséhez gazdag programkínálattal a megyeszékhely
népességmegtartó ereje fokozható.
A gazdasági fenntarthatóság alapfeltétele a keresőképes lakosság minél nagyobb arányú
foglalkoztatása. Ehhez a meglévő vállalkozásokat meg kell tartani és ezzel egyidejűleg új
befektetések számára vonzóvá kell tenni Kaposvárt, további munkahelyeket teremtve ezáltal a
megyeszékhelyen.
Az erős helyi gazdaság kialakítása érdekében a városkörnyékkel együttműködve javítani kell a
vállalkozások működési feltételeit és ösztönözni új vállalkozások létrejöttét (további gazdasági
területeket kijelölni, azokat infrastrukturálisan előkészíteni).
A város térségével együttműködő tájfenntartó gazdálkodással helyi termékek előállítását és
értékesítésük, hasznosításuk menedzselését szorgalmazni kell. A helyi sajátosságokra alapozva az
élelmiszeripar és az agrár-innovációnak iparra épülését (cukorgyár, húsüzem, tejüzem)
fejlesztését támogatni kell.
A hagyományosnak tekinthető kaposvári gépgyártás és a járműipar fejlesztése szükséges a
gazdaság erősítése, így további munkahelyek megteremtése érdekében.
A 2013-as koncepcióban megfogalmazásra került az elérhetőség javítása, amely az R67-es út
megépítésével minőségi fejlődésen ment keresztül, ugyanakkor az M9-es autóút tervezése és
megvalósítása tekintetében továbbra is jelentős feladatok mutatkoznak. A megye és a régió földrajzi
középpontjában fekvő Kaposvár stratégiailag kiváló helyzetben van, de közlekedési kapcsolatai
éppen, hogy elégségesek. A közúti, vasúti és a légi megközelítés mielőbbi fejlesztése égetően
szükséges, kiemelt prioritás Kaposvár, de a megye nagyobbik felének fejlődése érdekében is.
Kaposvárt geopolitikai helyzete és közlekedéshálózati lehetőségei logisztikai központ szerepre
alkalmassá teszik. A személy- és áruszállítás optimalizálásának érdekében a várost közelíteni kell
a piacokhoz és bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe. Ennek eléréséhez azonban komoly - állami
beavatkozás nélkül elképzelhetetlen -, közlekedési infrastruktúra fejlesztés szükséges. A
fejlesztési programhoz illeszkedve a 2014-2020-as időszakban több jelentős eredményt sikerült
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elérni, így:
− Megépült az intermodális csomópont, amely nagymértékben javítja az ingázás és a napi
szintű közösségi közlekedés feltételeit.
− Megkezdődött a városon keresztülhaladó Budapest-Gyékényes vasútvonal (amely a
transzeurópai vasúti TEN-T hálózat része) fejlesztése,
− A közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése keretében megépült az R67-es út Kaposfüred
és Balatonszemes közötti szakasza.
Mindezen eredmények mellett azonban továbbra is több megoldásra váró feladat van, melyek közül
kiemelendő:
− Meg kell oldani az M7-es és az M6-os autópályák gyorsforgalmi közúti összekötését –
Kaposvár érintésével.
− A 67. sz. főút déli szakaszán folytatni kell a megkezdett észak-déli kapcsolat fejlesztését az
M60-as autópálya Szigetvár környéki érintésével. már megépült településeket elkerülő
szakaszai gyorsítják az autópályák elérését, de a hiányzó szakaszok kiépítése elsődleges
szempont a megyeszékhely közúti megközelíthetősége szempontjából.
− A kelet- nyugati irányú gyorsforgalmi közúti kapcsolatot az M9 gyorsforgalmi út
megépítése biztosíthatja, az ennek részeként már megépült, Kaposvárt elkerülő szakasz
átépítésével együtt.
− A biztonságos közúti közlekedés érdekében, a városon belüli vasúti fejlesztésekkel
összhangban szükséges a külön szintű közúti átjárók megépítése.
Légi közlekedés fejlesztése: Az ország egyik legnagyobb felhagyott reptere alkalmas a legnagyobb
teherszállító repülők fogadására is, elkészült polgári terminálja pedig a nemzetközi utasforgalom
lebonyolítására. A taszári repülőtér hasznosítása és földrajzi helyzete, - a nemzetközi vasútvonal, a
M9 autóút melletti elhelyezkedése -, Kaposvár szomszédsága erősítheti a város logisztikai központ
szerepét.
A gazdasági fejlődés érdekében szükséges az energiafüggőség csökkentése, az olcsóbb és
környezetkímélőbb energiahordozók igénybevétele. Ez nem csak termelésben jelent helyzeti előnyt
a városban megtelepült vagy megtelepülő vállalkozások részére, de további munkahelyek
létrehozását is eredményezheti. Kaposvár célja, hogy a város 2030-ra teljes egészében megújuló
energiából fedezze energiaszükségletét.
A sikeres és hatékony együttműködés miatt a kaposvári és a város környéki fejlesztési területeket
és projekteket össze kell hangolni. Ennek érdekében egy Kaposvár és térsége befektetési
portfolió összeállítása és menedzselése tőkevonzó képességet jelent.
Kaposvár egészséges, rendezett, igényes települési környezetének fejlesztése az életminőséget
javítja. Ennek érdekében a városi környezetben lévő zöldterületek és zöldfelületek felújítása,
bővítése szükséges (közparkok, játszóterek, közterületek, fasorok).
Szintén az élhető és fenntartható környezet érdekében szükséges a belvárosi rekonstrukció
folytatása. Kaposvár két különálló településrészének (Kaposfüred, Toponár – MATE) meglevő
vasútvonalai adottságként kínálják az elővárosi közlekedésben való hasznosításukat.
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A kaposvári lakásállomány – a korszerűtlen lakások megszűntetése miatt - bővítésre szorul (új,
belvároshoz közeli családi-társas házas területek kijelölésére) és okulva az elmúlt évek
hiteltapasztalataiból a bérlakás építési program felélénkítése szükséges.
A meglévő lakótelepi és családi házas lakóterületek lakosságmegtartó képességének érdekében
azok energiahatékony felújítása, közterületeinek rehabilitációja időszerű. Ehhez a programhoz
kapcsolódik az a cél is, hogy 2030-ra Kaposvár teljes egészében megújuló energiából fedezze
energiaszükségletét.
A 2014-2020-as időszakban megkezdett, a közintézmények rekonstrukcióját és korszerűsítését
érintő program folytatása, környezeti minőségének javítása továbbra is aktuális célkitűzés. A
szociális és egészségügyi ellátás fejlesztésének alappillére a Kórház további korszerűsítése,
valamint az alapellátás, család- és gyermekjóléti alap- és szakellátás, védőnői szolgáltatások
fenntartása, körülményeinek fejlesztése.
A harmadik évezred tudás- és értékalapú társadalmának kialakításában fontos szerepre készül
Kaposvár. A MATE-val közös kialakítású innovációs tudáspark létrehozása és a kutatási, fejlesztési
eredményeknek az ipari parkokba való integrálása meghatározó elem. Az egyetem fejlesztése, az
innovációval feltárt fejlesztési lehetőségei Kaposvárt, mint oktatási központot és a megye
agráriumát egyaránt erősíthetik.
A felsőfokú oktatás mellett a középiskolai oktatás fejlesztése és a munkaerő-piaci igényekhez
igazodó szakképzés erősítése is szolgálja a célt. A mikro- és regionális vállalkozások és az oktatási
intézmények együttműködésének kialakítását a város szorgalmazza, mivel a piaci kereslethez
igazodó munkaerő képzése a munkanélküliség felszámolásának egyik leghatékonyabb eszköze.
Kaposvár a megye székhelyeként idegenforgalmi és kulturális központ is, meghatározó megyei
szintű intézményekkel, de ez a funkció erősítésre szorul. A meglevő intézmények és a már népszerű
éves nagyrendezvények indokolják a kulturális turizmus további erősítését.
A Megyei Kórház a kapacitásaival, adottságaival – többek közt - az egészségturizmusban való
részvételét és annak fejlesztését fogalmazta meg célként. A Kórház felszabaduló déli épülettömbje,
a védett, értékes épületállománya városközponti elhelyezkedése miatt kulturális és közösségi
funkció ellátására alkalmas.
A meglevő és hagyományokra alapozó sportturizmus kitörési lehetőséget jelent a városnak,
melynek lehetőségeit nagymértékben kiszélesítette a Modern Városok Program keretében már
elkészült Kaposvár Aréna és a Csik Ferenc Versenyuszoda.
Az idegenforgalmi fejlesztések megvalósulásának egyik alapfeltétele a különböző színvonalú
szállásférőhelyek biztosítása. A városban nincs nagy befogadóképességű (legalább 200 ágyas)
négycsillagos szálloda, így ennek megvalósítása továbbra is alapfeltétele a minőségi
idegenforgalom fejlesztésének.
Kaposvár tervezi az ifjúsági sportpolitika (röplabda akadémia, futball-akadémia, nemzetközi
ifjúsági futballfesztivál) kiterjesztését Kaposvár vonzáskörzetére. A hagyományokat (Lovas
Akadémia) és a helyi adottságokat (Deseda) figyelembe véve a lovassport és a v ízi sport komplex
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kiszolgáló bázisának megteremtése is hozzájárulhat az idegenforgalom, a sportturizmus
fejlesztéséhez.
Kaposvárnak és környékének a turisztikai és kulturális kínálatát össze kell hangolni, a városi és a
városkörnyéki turisztikai kínálatban egyaránt szerepeltetni. A kerékpáros turizmus megindult
fejlesztése, az országos és térségi kerékpárutak építése mind ezeket a hatásokat és
együttműködéséket hivatott erősíteni.
A környezeti terhelés csökkentésére és a környezet minőségének védelmére törekedve a város a
környezetvédelmi szempontokra is figyelemmel, az erőforrásokat hatékonyan kihasználva
törekszik területeinek racionális felhasználására (barnamezős területeken).
A Deseda tó környékének folyamatos fejlesztése/fenntartása továbbra is kiemelt feladat, a
Fekete István Látogatóközpont megépítésével, valamint a tó fejlesztésével nemzetközi minőségű
vonzerővel gazdagodott nemcsak a város, hanem a jövőben hangsúlyosabb szerepet elnyerő
turisztikai ágazat is.
3. Járásközpontok, városok funkcióinak megerősítése
A koncepció alapvető célja, hogy megfogalmazza azokat a kitörési pontokat, amelyek a vidéki
térségek további leszakadását lelassítják, illetve megállítják, annál is inkább, mivel a megye
vidékies, aprófalvas térségei leszakadásának mérséklésére megtett kísérletek az elmúlt időszakban
nem hoztak érdemi eredményt. Ebben kiemelt szerepe van a vidéki térségközpontoknak, melyek
szolgáltatásaik révén kiszolgálói kell, hogy legyenek a vonzáskörzetük településeinek. Ennek egyik
alappillére az oktatás, melynek keretében piac- és keresletorientált képzési programokat indokolt
végrehajtani mind az iskolarendszerű közoktatási, mind az akkreditált képzőintézményekben. A
megye fejlesztési prioritásai figyelembevételével erősíteni és fejleszteni szükséges az erdész,
vadász, faipari, energetikai szakemberképzést. A gyakorlatorientált, használható szaktudás
biztosítása a helyi vállalkozói szféra által biztosított tanüzemi és tanműhelyi kapacitások
bővítésével érhető el. A vállalkozói kapcsolatrendszerek fejlesztése is elengedhetetlen.
A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció a települések térszerkezeti-, társdalamigazdasági adottságai alapján a megye felzárkóztatása szempontjából az alábbi súlyponti
települések célzott fejlesztésére tesz javaslatot azzal, hogy a közszolgáltatások fejlesztése
mellett azokban a turisztikai- és ipari fejlesztések fókusza eltérő lesz:
− Turisztikai- és ipari céllal egyaránt fejlesztendő kiemelt települések: Kaposvár, Siófok,
Nagyatád
− Elsősorban ipari céllal fejlesztendő súlyponti települések: Marcali, Tab
− Elsősorban turisztikai céllal fejlesztendő súlyponti
Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonföldvár, Zamárdi, Igal

települések:

Fonyód,

− A komplex programmal fejlesztendő térségek (Csurgó, Barcs) esetében elsősorban a
körforgásos gazdaság elemeihez illeszkedő beavatkozásokkal fejlesztendők a
települések, azzal a kiegészítéssel, hogy ehhez a csoporthoz sorolható Nagybajom és
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Kadarkút városa is, melyek bár a Kaposvári Járásban találhatók ingázási és egyéb
szempontból nem tartoznak Kaposvár vonzáskörzetéhez.
A fenti programok és fejlesztések alapja, hogy az iskolarendszerű és iskolán kívüli képzések
hatékony szervezésével biztosítható legyen az élethosszig tartó tanulás és a munkaerő-piaci
kínálathoz rugalmasan igazodó átképzések lehetősége a megye valamennyi lakosa számára.
A helyi adottságokra épülő KKV-k megerősítését célzó programok javítják azok
jövedelemtermelő-képességét, növelik a foglalkoztatottsági rátát. A piaci szereplők
együttműködésének megerősítésében, a hálózatosodásban is óriási potenciál lakozik.
A lakosság hangulatát, életminőségét a lakókörnyezet, a biztonságot és megélhetést biztosító
álláslehetőségek, az egészségügyi-, oktatási, kulturális és szociális szolgáltatásokhoz való
hozzáférés befolyásolja elsődlegesen.
A vidéki lakosság életminőségét javítja és a kistelepülések megtartó erejét szolgálja a
járásközpontok jó megközelíthetősége. A közlekedési hálózatok fejlesztésekor megfelelő súllyal
szükséges figyelembe venni a térségközpontok elérhetőségét. A közlekedési infrastruktúra
fejlesztése, a közlekedési kapcsolatok összehangolása a helyben élők életminőségének javításán túl
segíti a gazdasági szereplők vidéki térségekbe települését. A járásközpont városoknál a
közigazgatási és szolgáltatási, míg a többi városoknál a szolgáltatási funkció fejlesztésével lehet
számolni.
Nem utolsósorban a megyében, így a vidéken élő lakosság esetében is szükséges a somogyi
identitástudat és hagyománytisztelet megerősítése.
4. Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése
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. A vidék sajátos táji, természeti,
környezeti, gazdasági, települési és társadalmi jellemzőkkel leírható területek összessége. A
városoktól, funkcionális várostérségektől eltérő beavatkozást igényel e területek fejlesztése.
Somogy megye egészére – ezen belül a vidéki térségekre kiemelten – jellemző, hogy a népesedési
viszonyai az országos átlagnál kedvezőtlenebbül alakulnak, melynek egyik alapvető oka a térség
aprófalvas településszerkezete. Egyértelmű összefüggés mutatható ki a megyén belüli fejlettségi
különbségek és a megye településszerkezete között. A megyeszékhely, a városok és a
városkörnyék fejlődésétől nagymértékben elmaradnak a periférián elhelyezkedő falvak, aprófalvak.
Felmérések és kutatások is azt a tényt támasztják alá, hogy csak a komplex – munkavégzéssel,
önfoglalkoztatással, önellátást elősegítő gazdálkodással és szakképzéssel egybe kötött –
programok javíthatják a hátrányos térségekben, rossz életkörülmények között élő alacsony
iskolázottságú társadalmi rétegek helyzetét.
Ez a komplex szemlélet megjelenik egyrészt a jogszabály által elvárt módon komplex programmal
fejlesztendő Barcsi Járás és Csurgói Járás területén, azonban más szempontból szintén hangsúlyos
elem lesz a Kaposvárhoz és az egyéb centrum jellegű településekhez közelebb álló vidéki
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térségekben. A két komplex program közötti tartalmi különbséget az alkotja, hogy míg a két
drávamenti térségben a közszolgáltatások és a jövedelemtermelő képesség egyidejű fejlesztése
mellett a lakosság megélhetését biztosító munkahelyeket a térségen belül tervezzük biztosítani,
addig a belső periféria egyéb települései esetében hangsúlyos elemmé válik az alközpontokban - a
területi lehatárolás szempontjából ide tartozó Nagyatádon -, a területileg a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzethez sorolt Marcaliban és Tabon, valamint a megyeközpont Kaposváron tervezett ipari
fejlesztések foglalkoztató hatása is.
A vidéki térségek felzárkóztatását elsősorban a helyben rendelkezésre álló erőforrások korábbinál
hatékonyabb felhasználása eredményezheti. Somogy megye erdősültség tekintetében előnyös
pozícióban van országos viszonylatban is, így a fakitermelésre alapozott, nagyobb hozzáadott
értéket igénylő fafeldolgozó ipar terjedésének elősegítése indokolt, a megye nagy
erdőgazdaságainak, erdészeti vállalkozásainak bevonásával. Sajnálatos tény, hogy a legértékesebb
primer fatermékek jelentős részét alapanyagként értékesítik, főként exportpiacra. A megyei faipar
kapacitásának kihasználtsági foka szoros összefüggésben van a hazai piac késztermék igényével.
Jelentős potenciál rejlik a fafeldolgozó és késztermékgyártó üzemekben, amelyek termékeiket hazai
és külföldi piacokon értékesíthetik. A kitermelés és feldolgozás során a nagyobb kézimunkaerőt
kívánó munkafolyamatoknak köszönhetően javítható a vidéki térségekben a foglalkoztatottság. Az
alacsonyabb iskolai végzettségűek munkával való ellátásának lehetősége is megteremthető ezen
iparág fejlesztésével.
A megye biztonságos önellátásra képes egészséges élelmiszerből és ivóvízből. A vidéki
térségekben élők foglalkoztatásának elősegítése érdekében szükséges a megye egészét érintően az
élelmiszeripari ágazat fejlesztése. Amennyiben átgondolt koncepció mentén sikerül a megye
területén arányosan élelmiszer-feldolgozó üzemeket létesíteni, úgy annak nyersanyaggal való
ellátásába bekapcsolódhat a térség lakossága. A zöldség- és gyümölcstermesztés újraélesztése a
hagyományokkal rendelkező térségekben és az intenzív kertészeti ágazat és a halgazdálkodás
fejlesztése fontos elem. Szemben a hagyományos mezőgazdasági termeléssel a feldolgozóipar a
fafeldolgozó üzemekhez hasonlóan magasabb hozzáadott értékű termékeket állít elő. Nem
elhanyagolható a lokális kisüzemek által biztosított munkalehetőség sem. A méztermelésnek nagy
jelentősége van a megyében jelenleg is, a nem jó termőhelyi adottságokkal rendelkező területek
akáccal beültetése kettős hasznosítást jelenthet, méhlegelőként, illetve ipari fatermelő területként
lenne használható.
A helyben megtermelt, feldolgozott termékek piacra jutását az egységes jól beazonosítható arculat
megteremtése, illetve a marketingkapacitás fejlesztése segíti. A helyi termékek piaci bevezetését
az első időszakban támogatások biztosítása ösztönözheti.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján koncepcionálisan szükséges átgondolni a megye egész
területét érintően a helyes, fenntartható vízgazdálkodási módszerek, technológiák és
földhasználat meghonosítását. A kitűzött cél az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítása. Az aszályos évek ráirányították a figyelmet a
vízmegtartás fontosságára. Az egyetem tudásbázisát felhasználva szükséges elterjeszteni a modern
agrárgazdálkodási technológiákat, igazodva a negatív klimatikus változásokhoz. A nehezen
kiszámítható esőzések, árvizek során lezúduló csapadék tározókban történő visszatartása részben
ellensúlyozhatja a csapadékszegény időszakok vízhiányát.
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Somogy megyében is kimutatható az országos trendekhez hasonlóan a vidéki térségek kiürülése. A
vidéki népesség elöregedését ellensúlyozni szükséges célzott programokkal, amelyek a fiatalok
helyben tartásán túl a gazdálkodni akaró és képes értelmiség kistelepülésekre költözését ösztönzi.
A magasabban képzettek távmunka-lehetőséggel történő letelepítésének támogatása is növeli a
vidéki fiatal lakosság arányát, ezzel lassítva az elöregedést. Mindehhez elengedhetetlen szélessávú
internet hozzáférés biztosítása. A megfelelő lefedettség jelenleg pont a kistelepülések esetében
mutat jelentős lemaradást.
Fontos ösztönző lehet továbbá az ingatlanok alacsony ára is. A kistelepülésen megvalósuló
megújuló energiára alapozott energiatermelő rendszerek kiépítésével alacsony rezsijű
lakóingatlanok is vonzóvá tennék a vidéki életet. A fiatal családok helyben maradásának és
letelepedésnek egyik gátja a nem megfelelő színvonalú helyi oktatás.
Somogy különleges természeti adottságai, termálvízkincse, a magas fokú biodiverzitás, a
természet közeli területek magas aránya magában hordozza a rekreációs, egészség- és ökoturizmus
szegmensben rejlő lehetőségeket. Minőségi turisztikai szolgáltatások kialakítása indokolt a
fizetőképes kereslet megyénkbe vonzása okán.
Somogy megye területfejlesztési programjában kiemelt hangsúlyt kap fentieknek megfelelően
a Balaton parton kívüli turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése is.
Komoly kihasználatlan potenciál rejlik a vadász- és természet-turizmusban egyaránt.
Településcsoportok komplex turisztikai szolgáltatáscsomagok kialakításával növelhetik a
tevékenységből befolyó bevételeiket, ez egyben hozzájárul a foglalkoztatottsági ráta
növekedéséhez. Helyben előállított termékekre, élelmiszerre alapozva növeli a mezőgazdasági
termelésből élő lakosság jövedelmét. Erősíthető a bioélelmiszerek előállításának aránya a
megfelelő fizetőképességgel rendelkező turisták megyébe vonzásával. A megye felzárkóztatása
szempontjából reális lehetőséggé vált a belső-somogyi turisztikai potenciál fejlesztése, amely
elsősorban a Zselic, mint különleges természeti értéket képviselő térség révén kerülhet fel a szelíd
turizmus iránt egyre növekvő érdeklődők térképére. A turisztikai célú kerékpáros és lovas
túraútvonal hálózat megléte (pl. a Balaton és a Dráva között) a vendégforgalom növelése mellett a
helyi lakosok jövedelemszerzését is segítené a szolgáltatások kialakításával, különösen innovatív,
újszerű és egyedi beruházások megvalósításával. A turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások
fejlesztése eltérő fókusszal, de szükséges a magterületeken és azon kívüli térségekben is. A megye
fejlesztési programjában a két határmenti, egyben drávamenti komplex programmal fejlesztendő
járás esetében szintén a turizmus, mint ágazat fejlesztése szerepel a fejlesztési programok
középpontjában a helyi körforgásos gazdasági modellek bevezetése mellett.
Lakossági és közösségi energiaigény jelentős hányada fedezhető lenne megújuló energiaforrásból.
E tekintetben a megye adottságai előrevetítik a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú
alkalmazásának lehetőségét, elsősorban biomassza, napenergia, geotermikus energia
felhasználásával. A vidéki térségekben helyi energiatermelő rendszerek meghonosítása
eredményezhet javulást az ott lakók életminőségében, egyben az energiaköltségek markáns
csökkentésében. A vállalkozások is egyre nagyobb arányban hasznosítanák az így megtermelt zöld
energiát.
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A biomassza energiatermelésre való hatékony és környezetkímélő alkalmazhatóságának egyik
feltétele, hogy helyben, illetve az felhasználás közelében legyen hozzáférhető az energiaforrás. Így
amellett, hogy a szállítási költség és idő minimalizálható, a környezetterhelés is alacsony szinten
tartható. Ezt a ma még csekély mértékben kiaknázott helyi erőforrást a megye vidékies térségeiben
általános érvénnyel hasznosítani szükséges. Szekunder hatásként a termeléshez emberi munkaerő
alkalmazása szükségeltetik, így hozzájárul a foglalkoztatottság, illetve önfoglalkoztatás arányának
növekedéséhez.
5. Határmenti térségek fejlesztése
Horvátország 2013. július 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjává vált, amely Somogy megye
számára is új lehetőségeket eredményezett. Ezek a lehetőségek ezidáig alapvetően
alulhasznosítottak maradtak mind a megye társadalmi-gazdasági felzárkóztatása szempontjából,
mind a horvát partnerek érdekei szempontjából.
A határmenti együttműködés Somogy megye esetében egybeesik az ezidáig alulhasznosított,
páratlan ökológiai értékekkel rendelkező, jelentős részben érintetlen Dráva menti területek
fejlesztésével, amely a Csurgói Járás és a Barcsi Járás területén tervezett komplex fejlesztési
programok központi eleme. A határmenti együttműködés tematikájában a természeti értékek közös
hasznosításához illeszkedő turisztikai fejlesztésekben, valamint a határmenti települések
társadalmi-gazdasági kapcsolataihoz illeszkedő kooperációk erősítésében szükséges, hogy
megjelenjen. Ezen folyamatok térbeli vetülete két együttműködési formát eredményezhet:
− egyrészt konkrét – alapvetően turisztikai együttműködést – a Dráva partján található
települések között, így a magyar (somogyi) oldalon Bélavár, Vízvár, Heresznye, Barcs,
illetve Gyékényes-Zákány és Őrtilos térségében
− másrészt települések közötti együttműködést eredményezhet a határmente jelentősebb
települései között, így Csurgó, Nagyatád, Barcs, illetve Kapronca és Verőce között.
Somogy megye határmenti területeinek fejlesztésére a két érintett járás területére vonatkozó
komplex programokban kerül sor, melyben integrálásra kerülnek azok az intézkedések is, melyek
a határmenti fekvésből, illetve a drávamenti pozícióból fakadó lehetőségeken alapulnak.
Ehhez a célkitűzéshez illeszkedve meg kell teremteni Barcson, Csurgón és Nagyatádon a
nemzetközi és hazai termelő és szolgáltató vállalkozások, logisztikai és szállítmányozó cégek
letelepedését elősegítő infrastrukturális feltételeket, ki kell építeni az azok igényeit kiszolgáló
üzleti szolgáltatásokat (logisztikai, pénzpiaci, ügyviteli, infokommunikációs szolgáltatások).
A gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok élénkítése érdekében alapfeltétel a közlekedési kapcsolat
javítása, a jelenlegi határátkelési pontok fejlesztése, kapacitásbővítése, igény esetén további –
elsősorban vízi forgalmú komp – átkelők létesítése.
A turisztikai hasznosításra való felkészülés érdekében már most meg kell kezdeni a
személyforgalmi kikötők fejlesztéseinek előkészítő tevékenységeit a horvát oldali partnerekkel
egyeztetett módon. Annak érdekében, hogy a terület közlekedési kapcsolatai érdemben javuljanak,
nem csak a nemzetközi, de a térségi elérhetőség vonatkozásában is előrelépés szükséges,
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különösen igaz ez a határ menti térséget É-D irányban feltáró, a meghatározó települések
kapcsolatát biztosító 68. sz. főút esetében, ahol a gyors elérhetőséget annak fejlesztésén (pl.
települési elkerülések) keresztül biztosítani szükséges.
A nagytérségi rendszerekben tervezett fejlesztések mellett ki kell használni a horvát csatlakozás
teremtette kisebb térségi szinten megjelenő új piacok kiszolgálását elsősorban a határ menti
somogyi települések kereskedelmi (beleértve a helyi termékek piacainak fejlesztését) és
turisztikai szolgáltatásainak bővítése terén, különösen a horvát határ menti települések lakossága
körében már napjainkban is kedvelt gyógy-és termálfürdők turisztikai, egészségturisztikai
szolgáltatásainak fejlesztésével. A turisztikai együttműködés területén alapvető a Dráva menti
térség, mint egységes desztináció megjelenítése, határon átnyúló közös turisztikai termékcsomagok
kialakítása, közös turisztikai információs bázis kialakítása, közös turizmusmenedzsment,
marketing, egységes megjelenés a piacokon.
A Dráva folyó somogyi szakasza és a part menti – a Duna-Dráva Nemzeti Park részét képező –
területek egyike hazánk legkevésbé bolygatott, leginkább természet közeli állapotban megőrzött
térségének, amely önmagában való értékén túl kiváló feltételeket teremt a vízi-, a horgász- és a
vadászturizmus fenntartható fejlesztésére, valamint az erdei termékek feldolgozására épülő
helyi kisgazdaságok kiépítésére és mindezen keresztül a helyi lakosság foglalkoztatási feltételeinek
javítására.
A Dráva, mint határfolyó eddigi elválasztó hatásának mérséklése érdekében építve a határ mindkét
oldalán jellemző vegyes nemzetiségű lakosságra szükséges a közös kulturális hagyományok
ápolását, a helyi (Dráva-térségi) identitás tudat erősítését célzó akciók, programok szervezeti és
infrastrukturális feltételeit megteremteni, hozzájárulva ezzel a térség közösségi
együttműködéseinek fejlődéséhez. A horvát határ menti térségben a kapcsolatok erősítését, a
gazdasági nyitás sikerességét nagyban segítené a horvát nyelv oktatása felnőttképzés és iskolai
oktatás kereteiben.
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A célrendszer koherencia vizsgálata

3
3.1

A célrendszer és a helyzetértékelés közötti koherencia

A területfejlesztési koncepció célrendszere a helyzetfeltáró munkarészek 3. Helyzetértékelés c.
fejezetében foglaltak figyelembevételével készült, amely tartalmazza egyrészt Somogy megye
erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és a térséget fenyegető veszélyeknek a bemutatását
(SWOT analízis), másrészt a megye lehetséges fejlesztési irányainak megjelölését, és azok alapján
a lehetséges cselekvési területek azonosítását.
A SWOT elemzésben rögzített megállapítások visszaigazolják a jelen koncepcióban lefektetett
célrendszer relevanciáját: a kitűzött célok a megye adottságaira építenek, és a lehetőségekhez
mérten szándékoznak javítani a térség problémáin. A helyzetértékelésben felvázolt fejlesztési
irányok szintén jól azonosíthatóan és következetesen jelennek meg az előbbiekben bemutatásra
került célrendszerben. A helyzetértékelés értékelő megállapításai, az előzetesen meghatározott
fejlesztési irányok, illetve a specifikus (tematikus és területi) célok közötti összefüggéseket a
következő két táblázat szemlélteti. A célok esetében használt rövidítések az alábbiak szerint
értelmezendők:

Jelölés
TEM1

A XXI. századi globális kihívásokra választ adó gazdasági tevékenységek fejlesztése, támogatása

TEM2

Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság kompetenciáinak fejlesztése

TEM3

Helyi szintű körforgásos gazdasági struktúrák kialakítása, a termelést, közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása
A hátrányos helyzetű népesség-csoportok 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
Határmenti térségek fejlesztése

(közvetlen kapcs.)
(közvetett kapcs.)

TEM4
TEM5
TER1
TER2
TER3
TER4
TER5

Tematikus / területi cél megnevezése
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TÉMAKÖR

CÉL

CÉL

Balaton parti települések agglomerációja.

TER1

TER3
TER4
TER5

Versenyképes kutatási eredmények előállítására képes
tudományos bázis, amely alkalmas az agrár-innováció
erősítésére (MATE) Kedvező mezőgazdasági, halászati és
vadgazdálkodási adottságok. Kaposváron található az
egyetlen magyar cukorgyár.

TEM1

TEM1

OKTATÁS

Jelentős oktatási súllyal rendelkező kistérségi központok, a
mikro-térségi központokban stabil intézményi létszám.
Kiterjedt szakképzési intézményrendszer.

TEM2

TEM2
TEM5
TER3

TURIZMUS

Balaton, mint országosan is kiemelt jelentőségű turisztikai
magterület, kiépült idegenforgalmi infrastruktúrával és
fogadó kapacitással. Jelentős, még kihasználatlan turisztikai
adottságok (gyógy-, kulturális-, lovas-, horgász- és
ökoturizmus).

TEM1
TER1

TEM1
TER1

Kulturális sokszínűség, több nemzetiség együttélése.

TEM4

TEM4

TERÜLETI
FEJLETTSÉG

GAZDASÁG,
K + F,
INNOVÁCIÓ

KULTÚRA ÉS
KÖZ-

ERŐSSÉGEK

MŰVELŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGY
ÉS SZOCIÁLIS
ELLÁTÁS

KÖRNYEZET

KÖZLEKEDÉS

Differenciáltan kiépült alapfokú egészségügyi
ellátórendszer.
Országos viszonylatban is magas a megye erdősültsége,
ezzel együtt magas a biodiverzitás foka. A megújuló
energiaforrások tekintetében Somogy megye jelentős
potenciállal rendelkezik (elsősorban biomassza típusú
energiahordozók, geotermikus energia, napenergia). A
kommunális hulladékok gyűjtési rendszere a megye teljes
területén megoldott. Változatos táji és természeti adottságok,
gyógy- és termálvíz kincs.
A megindult országos fejlesztések eredményeképpen javult
a megye elérhetősége (M7, 67-es és 68-as utak
szakaszai, 61-es, 610-es út,).

GYENGESÉGEK
Aprófalvak magas száma, öregedő népesség, leszakadó
kistérségek, belső és külső perifériák (Balaton és BelsőSomogy közti különbségek), fiatal városok funkcionális
gyengesége, fiatalok és képzettek elvándorlása.
Gyenge és gyengülő gazdaság, alacsony ipari termelés és K
+ F ráfordítások, alacsony külföldi tőkevonzó képesség,
alacsony foglalkoztatottság és magas munkanélküliség;
kihasználatlan ipari parkok, gyenge jövedelem-termelő
ágazatok magas aránya.
Területi egyenlőtlenségek a minőségi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés terén.
A középfokú oktatás, szakképzés gyenge gyakorlat- és
piacorientáltsága.
Egyedi, nemzetközi vonzerővel bíró attrakciók hiánya. A Balatonparti fejlesztések ellenére a turizmus térben és időben továbbra is
koncentrált.
A meglévő intézmények hiányos, leromlott eszköz- és
infrastrukturális ellátottsága.
Az elmaradott kistérségekben nehéz az alapfokú
ellátásokhoz való hozzáférés.
Jelentős mértékű a hátrányos helyzetű népesség csoport
szegregációja.

TÉMAKÖR
TERÜLETI
FEJLETTSÉG

GAZDASÁG,
K + F,
INNOVÁCIÓ

OKTATÁS

TURIZMUS

KULTÚRA ÉS
KÖZMŰVELŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGY
ÉS SZOCIÁLIS
ELLÁTÁS

TEM5

TEM5

TEM3
TEM5
TER4

TEM3
TEM5
TER4

Nagy területen máig megoldatlan a korszerű szennyvízkezelés. Az
elaprózott birtokszerkezet és a sok esetben rendezetlen
tulajdonosi szerkezet nehezíti a természet közeli területek
megőrzésének, szabályozott hasznosításának és a
tájgazdálkodás megteremtését.

KÖRNYEZET

TEM5
TER1-5

TEM5
TER1-5

Hiányos közlekedési kapcsolatok, regionális repülőtér
hiánya (Taszár), felújításra és bővítésre szoruló mellékút hálózat.

KÖZLEKEDÉS
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TÉMAKÖR

CÉL

CÉL

Horvátország a határ menti térségével a Pannon ETT
működése által a kapcsolatok intenzívebbé váltak.

TER5

TER4
TER3

A megye mezőgazdasági
adottságainak és a Kaposvári Campus agrár-innovációs
potenciáljának hasznosítása az élelmiszer és feldolgozó ipari
vállalkozások letelepedésének elősegítésére,
munkahelyteremtés, az élőmunka igényes ágazatok
erősítése. (zöldség-gyümölcstermelés, állattenyésztés).
Együttműködés a PTE-vel, a régión belüli tudástranszfer
erősítése.

TEM1
TEM3
TEM4

TEM1
TEM4

A megye a gazdaságfejlesztési infrastruktúrájának alacsony
színvonala és a HR kapacitások mennyiségi és minőségi
elégtelensége miatt továbbra is leszakadó pályán marad. Az
alacsony bérköltségre és a betanított munkára épülő vállalkozások
elhagyják a térséget.

OKTATÁS

Piacvezérelt szak- és felnőttképzés kiterjesztése.

TEM2

TEM2

A szakképzési rendszer elaprózottsága megmarad, az
általános képzés felértékelődése és a szakképzés
leértékelődése következtében állandósuló szakemberhiány.

OKTATÁS

TURIZMUS

A Balatonhoz kapcsolódó (főként belföldi) turizmus
bázisára építve komplex turisztikai szolgáltatás csomagokba
szervezéssel a megye belső területeinek attrakciói
hatékonyan feltárásra kerülnek, a Balaton nemzetközi
jelentőségű rekreációs térséggé válása.

TEM1
TER1

TEM1
TER1

Intenzív nemzetközi turisztikai marketing hiányában a külföldi
vendégforgalom elkerüli a Balatont és a megyét. A COVID-19
járvány tartós keresleti deficitet okoz a balatoni turizmusban.

TURIZMUS

TEM4

A kulturális intézmények tulajdonjogi, üzemeltetői és
finanszírozási körülményeiben a stabilitásnak hosszú távú
hiánya az intézmények megszűnéséhez, ill. a
szolgáltatás színvonalának jelentős romlásához vezethet.

TERÜLETI
FEJLETTSÉG

GAZDASÁG,
K + F,
INNOVÁCIÓ

KULTÚRA ÉS
KÖZMŰVELŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGY
ÉS SZOCIÁLIS
ELLÁTÁS

LEHETŐSÉGEK

Az Uniós támogatással megépült, ill. korszerűsített
infrastruktúra bázisán magas színvonalú fenntartható
közművelődési szolgáltatás szervezhető.
A helyi szociális gazdaság, valamint a civil és a helyi
közösségek, az egyházak és a kormány
szerepvállalásának erősödése elősegíti a hátrányos
helyzetű rétegek társadalmi
integrációját.

TEM4

TEM3
TEM4
TEM5

VESZÉLYEK
A centrumoktól távoli kistelepülések elnéptelenedése, a
megyén belüli fejlettségbeli különbségek fokozódása, a
gazdasági leszakadás állandósul.

TÉMAKÖR
TERÜLETI
FEJLETTSÉG

GAZDASÁG,
K + F,
INNOVÁCIÓ

KULTÚRA ÉS
KÖZMŰVELŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGY
TEM4

A COVID-19 járvány hatására a szegénységi küszöb alatt élők
aránya növekedhet.

ÉS SZOCIÁLIS
ELLÁTÁS

KÖRNYEZET

A szelektív hulladékgyűjtés arányának növekedése mellett a
hulladékhasznosító ipar kiépülése.
A megújuló energiaforrás bázis hasznosítási arányának
jelentős növelése elsősorban a helyi, közösségi
energiatermelő- és ellátó rendszerek elterjedésével,
kiegészülve a kapcsolódó környezetipari termelő- és
szolgáltató kapacitások kiépülésével.

TEM3
TEM5
TER4

TEM4
TEM5
TER4

Az illegálisan lerakott hulladék környezeti károkat okoz. További
támogatási források hiányában lassul a korszerű
szennyvízkezelésbe bevont
KÖRNYEZET
lakások arányának növekedése. A vízgazdálkodás területén fel
kell készülni az egyre nagyobb gyakorisággal és
váltakozó jelleggel előforduló vízbőségre, illetve vízhiányra.
Klímaváltozás negatív hatásai, villámárvizek, invazív növényfajok
elterjedése.

KÖZLEKEDÉS

A megye nagytérségi kapcsolatainak kialakítása (M9, M6
autóút Barcsig, illetve az országhatárig), a megyeszékhely
elérhetőségének javítása, a perifériák feltárása, a
vasútvonalak korszerűsítése, közösségi közlekedés
fejlesztése kerékpárút hálózat kiépítése. Kaposvár logisztikai
központ.

TEM5
TER1-5

TEM5
TER1-5

Közösségi közlekedés részarányának visszaszorulása. Elmaradó
közlekedési fejlesztések a hátrányos térségek további leszakadását KÖZLEKEDÉS
erősítik.
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HELYZETÉRTÉKELÉSBŐL KÖVETKEZŐ FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, CSELEKVÉSI TERÜLETEK

CÉL

Az aprófalvas, periférikus térségek leszakadásának mérséklése (A megyében lévő területi különbségek csökkentése, a hátrányos
helyzetű térségek és népesség felzárkóztatása)
A helyi/térségi termelésre alapozott feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése.
Munkahelyteremtés a leszakadó vidéki térségekben (elsősorban a Belső-somogyi térségben, valamint Külső-Somogy Balaton parttól
távolabbi településein), az élőmunka igényes ágazatok erősítése. Hangsúlyt kell fektetni az agrárágazat munkaerő felvételi
mutatójának növelésére, ennek ösztönzése érdekében együttműködéseket kell kialakítani a családi vállalkozások, családi gazdaságok
mellett a megye tőkeerős agrár nagyvállalkozóival is.
A helyi adottságokra épülő körforgásos gazdaság fejlesztése (agrár- és erdei termék feldolgozó ipar, kézműves ipar, faipar, vadász-,
horgász-, ökoturisztikai szolgáltatási szektor, a meglevő természeti környezeti adottságokra épülő rekreációs szolgáltatások), ezáltal a
munkalehetőségek bővítése, az elszegényedés megállítása a periférikus térségekben. A helyi szociális gazdaság fejlesztése, elősegítve
a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációját.
A klímaváltozással járó kockázatok csökkentése és a mezőgazdaság termelőképességének megtartása érdekében az öntözéses
gazdálkodás feltételeinek komplex vízrendezési szemléleten keresztül történő megteremtése (a felszín alatti vizek kitermelése helyett,
ahol lehetséges a felszíni és csapadékvizek vízvisszatartási, víztárolási feltételeinek javításával).
A vidéki lakosság életminőségének javítása és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása (szennyvízkezelés, előírt
minőségű vezetékes ivóvízzel való ellátás, közösségi közlekedés, alapfokú oktatási, egészségügyi és szociális ellátás, korszerű
infokommunikációs hálózatok).
A Balaton térségének fejlesztése
A helyi kis-és középvállalkozások aktív bevonásával a piaci igényekhez igazodó, komplex turisztikai termékcsomagok összeállítása, a
turisztikai szezon területi és időbeli kiterjesztése, a szezonalitás csökkentése többek között a Balatontól távolabb eső háttér települések
adottságainak jelenleginél aktívabb kiaknázásával. Balaton, mint a megye kiemelt térségének nemzetközi jelentőségű rekreációs
térséggé fejlesztése.
A turizmus fejlesztése mellett a térség adottságaira építő gazdasági ágazatok fejlesztése (szőlészet-borászat, gyümölcstermesztés), a
kapcsolódó KKV-k jövedelemtermelő képességének javításával és foglalkoztatotti körének bővítésével. Az ellenállóképesség fokozása
érdekében célzott iparfejlesztés a súlyponti városokban.
A Balaton ökológiai állapotának és víz minőségének megóvása mellett és erre tekintettel is a KKV-k ösztönzése a környezetkímélő,
energiahatékony és megújuló energia alapú technológiák alkalmazására.
Balaton térségének környezeti és táji adottságainak, értékeinek megóvása. tekintettel a klímaváltozásból fakadó kihívásokra.
A piaci körülményekhez rugalmasan alkalmazkodni képes, innovatív megoldásokat alkalmazó gazdasági bázisok kiépítésének
elősegítése, a meglevő bázisok megerősítése
A somogyi mezőgazdaság marketing-menedzsmentjét ki kell építeni ezzel is segítve a megyei termékek piacra jutását. Javítani kell a
mezővárosi hagyományokkal rendelkező települések térségi piacszervező képességét.
A megye mezőgazdasági adottságainak hasznosításával és a MATE agrár-innovációs potenciáljának erősítésével nagyobb hozzáadott
értékű termékek kifejlesztése és előállítása.
Somogy megye tőkevonzó képessége erősítése érdekében az oktatási intézmények teljes körének fejlesztése, a piacorientált
szakképzés kialakítása, a felsőoktatás tudásbázisának megfelelő kiaknázása, az élethosszig tartó tanulás széleskörű elterjesztése.
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TER1
TEM1
TER4
TEM1
TEM3
TEM4
TER4
TEM1
TEM3
TEM4
TER4
TEM3
TER4
TEM3
TEM5

TER1
TEM1
TER1
TEM1
TER1
TEM3
TER1
TEM3

TEM1
TER4
TEM1
TER4
TEM2
TER2-3
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A hulladékhasznosító ipar letelepedésének ösztönzése a szelektív hulladékgyűjtés arányának növelése mellett elsősorban a
hulladékgazdálkodási programokban tervezett logisztikai csomópontok (nagyobb hulladékudvarok, átrakó állomások,
hulladékfeldolgozók), ill. lerakók helyszínéül megjelölt településeken.
A megújuló energiaforrások (különösen biomassza, geotermikus- és napenergia) hasznosítási arányának jelentős növelése elsősorban a
helyi, közösségi energiatermelő- és ellátó rendszerek elterjedésével, kiegészülve a kapcsolódó környezetipari termelő- és szolgáltató
kapacitások kiépülésével.
A megye nagytérségi kapcsolatainak kialakítása (M9, M6 autóút Barcsig, illetve az országhatárig, 67-es út), elérhetőség javítása, fő- és
mellékút hálózat minőségének javítása továbbá bővítése (pl: Nagykónyi-Somogyvár-Marcali- Sávoly út megépítése, kompok,
határátkelő helyek), vasútvonalak korszerűsítése, közösségi közlekedés fejlesztése (mikrotérségi szinten is), kerékpárút hálózat
kiépítése.
Harmonikus városhálózat kialakulásának előmozdítása, a városok által a megye lakosságának nyújtott közszolgáltatások
színvonalának javítása
A városok és a város környék fejlesztése, a városok funkciójának erősítése. Kaposvár centrum szerepének növelése, integrált
városfejlesztés.
Horvátország Uniós csatlakozásával a határ menti gazdasági és közlekedési kapcsolatok javítása, Barcs határváros gazdasági,
logisztikai és térségszervező szerepének erősítése. Barcs és Verőce, valamint Csurgó és Kapronca gazdasági, turisztikai,
szolgáltatásszervezési együttműködési lehetőségeinek feltárása és hasznosítása. Az EGTC, mint eszköz regionális kihasználása.
Az egészségügyi és szociális ellátó rendszer differenciált fejlesztése.
A városi térségek erőforrásaira alapozott komplex turisztikai fejlesztések megvalósítása a turizmusban érintett szereplők
együttműködésének erősítésével.
A megyei jogú város és agglomerációja gazdaság fejlődése, a foglalkoztatás bővülése érdekében Kaposvár logisztikai központtá
fejlesztése, hasznosítva a taszári légi bázist.
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3.2

Belső koherencia vizsgálat

A jövőkép, a fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolatának bemutatása
A Somogy megyei fejlesztési koncepció jövőképe egy, a sokszínű természeti környezettel
harmóniában fejlődő, a társadalom minden rétege számára jó életminőséget biztosító térséget
vizionál. A jövőkép által megfogalmazásra kerül, hogy mindez úgy biztosítható, ha a fejlődés a
szolidáris közösségek, a városi és vidéki térségek egymást segítő együttműködésén alapul.
A koncepció keretében meghatározott mindhárom horizontális cél teljes mértékben képes
szolgálni a jövőkép beteljesülését az alábbiak szerint:
− A különböző társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtése horizontális cél
elérésével a megye minden polgára egyenrangú hozzáférést érhet el és egyenlő
bánásmódban részesülhet a közösség számára nyújtott szolgáltatások terén és a
közösséget erősítő folyamtokban, jelentősen hozzájárulva ezzel a lakosság
életminőségének javításához.
− A társadalmi, gazdasági és ökológiai tűrőképességet szem előtt tartó fenntartható
növekedés biztosítása horizontális cél az egyik legfontosabb alappillére a fejlesztési
koncepciónak, az abban meghatározott célrendszer szinte minden elemét átszövi e
gondolatiság és tenni akarás. A jövőkép a megyében jelenleg is adottságként meglevő
sokszínű természeti környezet, mint kiemelkedő érték megőrzésére épít. Ennek
eléréséhez elengedhetetlen a természeti erőforrások hosszútávon is fenntartható
használatán alapuló fejlődés lehetőségének megteremtése, a megye belső erőforrásain
túli használatának elkerülése. Ha sikerül megtalálni az optimális egyensúlyi szintet a
helyi társadalmi jólét biztosításához szükséges erőforrás felhasználás, valamint a
természeti, táji környezet értékeinek megőrzése, ezzel együtt az emberi élet számára
egészséges környezet fenntartása között, úgy a természettel harmóniában történő
fejlődés nagymértékben hozzájárul a megye lakossága jó életminőségének hosszú távú
biztosításához.
− A partnerségen alapuló szinergikus fejlődés gyakorlati elterjedésének elősegítése
horizontális elv teljesülése nagymértékben segíti a jövőképben megfogalmazott, a
városi és vidéki térségek szolgáltatásainak egymásra épülésén, a szolidáris közösségek
együttműködésén alapuló fejlődést. A rendszerszerű gondolkodást, az összetettebb
térségi és társadalmi problémákra adandó komplex válaszok kialakításának
hatékonyságát jelentősen javítja a partnerségben megvalósuló együttgondolkodás. A
párhuzamosan megvalósuló elaprózott fejlesztések halmazát felváltó, széleskörű
partnerségben megvalósuló komplex fejlesztések sokkal alacsonyabb szintű erőforrás
felhasználás mellett valósíthatóak meg.
A koncepció keretében az átfogó célok úgy kerültek meghatározásra, hogy azok maximálisan
segítsék a jövőképben megfogalmazott célállapot elérését.
− A megye foglalkoztatási helyzetének javítása, a gazdasági aktivitás növelése átfogó cél
a jövedelem alapú társadalomban talán a legközvetlenebb módon tudja segíteni a
jövőkép által elővetített, a megye lakossága jó életminőségének biztosítását. A
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rendszeres jövedelem az egyén stabil életszínvonalának és létbiztonságának elérésén túl
hozzájárulhat a közösségek fejlődéséhez is, hiszen a megye polgárainak nem kell erőforrásaikat
teljes mértékben az egyéni létfenntartás feltételeinek megteremtésére koncentrálni, lehetőségük
nyílik (akár anyagi) a közösségi tevékenységek folytatásához, a helyi közösségek építéséhez.
Ezen átfogó cél elérését a horizontális célok közül jelentős mértékben segítik a különböző
társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtése cél által megfogalmazott elvárások.

− A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-,
társadalmi- és gazdasági szempontjainak figyelembe vételével átfogó cél a megye, mint
élhető környezet hosszú távú fenntarthatóságát garantálja. Ahogy a jövőkép is
megfogalmazza, Somogy megye sokszínű természeti környezetét, mint az emberi jó
életminőség egyik alappillérét meg kell őrizni, ennek érdekében a megye belső
erőforrásaival úgy kell gazdálkodni, hogy a helyi gazdaság erősítésével fenntartható, a
környezeti konfliktusok minimalizálását célzó endogén fejlődés valósulhasson meg. A
horizontális célok közül különösen nagy jelentősége van e cél elérésének elősegítésében
a társadalmi, gazdasági és ökológiai tűrőképességet szem előtt tartó fenntartható
növekedés biztosítása cél keretében meghatározott feltételek teljesülésének.
− A megye térszerkezeti sajátosságaiból fakadó különbségek csökkentése:
esélyegyenlőség minden somogyi polgár számára átfogó cél elsősorban a megye
lakossága életminőségének javítását szolgálja, de jelentős mértékben segíti a
jövőképben elérni kívánt együttműködő városi és vidéki térségek rendszerének
kialakulását is. Megteremti a mobilitás feltételeit, elérhetőséget teremt a ma még
elszigetelt térségek, települések lakossága számára a magas színvonalú városi
szolgáltatások felé. A horizontális célok és elvek közül ezen átfogó cél teljesülését kettő
is közvetlenül szolgálja: a különböző társadalmi csoportok esélyegyenlőségének
megteremtése, valamint a partnerségen alapuló szinergikus fejlődés gyakorlati
elterjedésének elősegítése.
Mindazon túl, hogy az átfogó célok együttesen szolgálják a jövőképben felvázolt célállapot
elérését, a három átfogó cél egyes elemei szinergikus hatást kifejtve segítik elő a másik két átfogó
cél elérését is. Az átfogó célok ilyen irányú kapcsolódási rendszerét az alábbi ábrán szemléltetjük:
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4. Ábra: Az átfogó célok kapcsolódási rendszere

Forrás: saját szerkesztés
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A tematikus célok és az átfogó célok kapcsolata
A tematikus célok rendszerének hozzájárulása az átfogó célok eléréséhez rendszerszemléletben,
komplex módon értelmezhető, azaz az egyes átfogó célok nem egymástól elszigetelt
részrendszerekként építenek kapcsolatot a specifikus célok adott részhalmazával, hanem az egyes
tematikus célok több átfogó cél elérésére is gyakorolnak közvetlen, vagy közvetett hatást. E
kapcsolati rendszer az alábbi mátrix segítségével jellemezhető (az adott átfogó cél elérését
elsődlegesen szolgáló tematikus célok jelölése a legvastagabb nyíllal, a nem elsődleges, de még
jelentős hatást gyakorló tematikus célok jelölése a közepes méretű nyíllal, míg a közvetett hatást
gyakorló tematikus célok jelölése a kisméretű nyíllal történt):
1. Táblázat: Az átfogó és a tematikus célok kapcsolatrendszere
A megye belső
erőforrásainak fenntartható
hatékony hasznosítása az
ökológiai-, társadalmi- és
gazdasági szempontok
figyelembe vételével

Átfogó célok

Tematikus célok

A XXI. századi globális
kihívásokra választ adó
gazdasági tevékenységek
fejlesztése, támogatása
Piacképes tudást biztosító
képzési struktúra és a
lakosság
kompetenciáinak
fejlesztése
Helyi szintű körforgásos
gazdasági struktúrák
kialakítása, a termelést,
közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása

A megye foglalkoztatási
helyzetének javítása, a
gazdasági aktivitás növelése

A megye térszerkezeti
sajátosságaiból fakadó
különbségek
csökkentése:
esélyegyenlőség minden
somogyi polgár számára
















A hátrányos helyzetű
népesség-csoportok
társadalmi integrációjának
elősegítése



Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a
szolgáltatási
intézményrendszer
megerősítése





Forrás: saját szerkesztés

A területi és a tematikus célok kapcsolódása
A területi célok (a megyén belül különféle sajátosságokkal rendelkező területi részegységek)
rendszere a fejlesztési koncepciót megalapozó helyzetértékelésben megfogalmazott fejlesztési
irányok területi kategóriáinak figyelembe vételével került meghatározásra azzal, hogy a területi
célok elérését a tematikus célok mentén meghatározott komplex eszközrendszer biztosítja. A
területi és a tematikus célok kapcsolati rendszere (az, hogy az egyes tematikus célok
eszközrendszere milyen súlyt képvisel az adott területi cél elérésében) az alábbi mátrixban
foglalható össze:
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2. Táblázat: A területi és a tematikus célok kapcsolatrendszere
Területi célok

Tematikus
célok
A XXI. századi
globális kihívásokra
választ adó gazdasági
tevékenységek
fejlesztése,
támogatása
Piacképes tudást
biztosító képzési
struktúra és a
lakosság
kompetenciáina
k fejlesztése
Helyi szintű
körforgásos gazdasági
struktúrák kialakítása, a
termelést, közösségek
önellátását segítő
fejlesztések támogatása
A hátrányos
helyzetű népességcsoportok
társadalmi
integrációjának
elősegítése
Az
infrastrukturális
elemek fejlesztése,
kiépítése, a
szolgáltatási
intézményrendszer
megerősítése

Vidéki
térségekben
lakók
életminőségének
javítása, területi
különbségek
mérséklése

Határmenti
térségek
fejlesztése

  





 















Balaton
Kiemelt
Üdülőkörzet
komplex
fejlesztése

Kaposvár
centrum
szerepének
erősítése,
vonzáskörzetének fejlesztése






Járásközpontok, városok
funkcióinak
megerősítése

   
Forrás: saját szerkesztés

3.3

Külső koherencia vizsgálat

A célrendszer kapcsolata az OFTK-val, továbbá a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési
koncepciójával
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014)
Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával még 2013 decemberében elfogadta a Nemzeti
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). A jelen
dokumentum már az abban foglaltakra tekintettel készült.
Az OFTK közép- és hosszú távon fogalmazza meg a hazai fejlesztési célokat és igényeket,
meghatározva azok területi dimenzióit. Középtávon a dokumentum arra törekszik, hogy a 20142020-as időszak fejlesztési dokumentumait (a Partnerségi Megállapodást és az operatív
programokat) megalapozza. Hosszú távon (2030-ig) az ország társadalmi, gazdasági, valamint
ágazati és területi fejlesztési szükségletei alapján teljes tervezéssel Magyarország minden ágazatára,
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térségére és köz-, piaci, valamint civil szférájára jövőképet és célokat definiál a fejlesztéspolitika és
a területfejlesztés vonatkozásában. Az OFTK a 1254/2012. (VII. 19.) számú kormányhatározat
alapján készült. A dokumentum Országgyűlés általi elfogadásakor hatályát vesztette az Országos
Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat, az Országos
Területfejlesztési Koncepcióval egyetemben.
Somogy megye természetet és a társadalmat középpontba helyező jövőkép jól kapcsolható az OFTK
jövőképének társadalmi és természeti erőforrásokhoz kapcsolódó vetületéhez. A kiegyenlített
területi rend iránti igény megfogalmazása is közös vonás. Az átfogó célok tekintetében Somogy
megye koncepciójában megfogalmazott három átfogó cél kapcsolódik a négy OFTK átfogó célhoz.
Az egyes átfogó célok kapcsolatát az alábbi ábra mutatja be:
3. Táblázat: SMTfK – OFTK célmátrix: az átfogó célok kapcsolatrendszere
Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési
Koncepció
Somogy Megyei
Területfejlesztési
Koncepció

Értékteremtő
foglalkoztatást
biztosító gazdasági
fejlődés

A megye foglalkoztatási
helyzetének javítása, a
gazdasági aktivitás növelése
A megye belső
erőforrásainak fenntartható
hatékony hasznosítása az
ökológiai-, társadalmi- és
gazdasági szempontok
figyelembe vételével
A megye térszerkezeti
sajátosságaiból fakadó
különbségek csökkentése:
esélyegyenlőség minden
somogyi polgár számára

Népesedési fordulat,
egészséges és
megújuló társadalom

Természeti
erőforrásaink
Térségi potenciálokra
fenntartható
alapozott,
használata, értékeink
fenntartható
megőrzése és
térszerkezet
környezetünk
védelme

√
√

√

√

√

√

Forrás: saját szerkesztés

Specifikus tematikus cél az OFTK-ban hét, Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójában öt
került megfogalmazásra. A célok kapcsolódnak egymáshoz, de a kapcsolat szorossága különböző
mértékű.
Az egyes specifikus tematikus célok kapcsolatát az alábbi ábra mutatja be:
4. Táblázat: SMTfK – OFTK célmátrix: A specifikus tematikus célok kapcsolatrendszere
Országos Fejlesztési és
Gyógyító
Területfejlesztési Versenyképes, Magyarország,
Koncepció
innovatív
egészséges
Somogy Megyei
hálózati
társadalom,
gazdaság
egészség- és
Területfejlesztési
sportgazdaság
Koncepció

A XXI. századi globális
kihívásokra választ adó
gazdasági tevékenységek
fejlesztése, támogatása

Életképes
vidék,
egészséges
élelmiszertermelés és
ellátás

√

Kreatív
Értéktudatos
tudásalapú és szolidáris,
társadalom, öngondoskodó
piacképes
társadalom,
készségek,
roma
K+F+I
integráció

√
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Jó állam:
szolgáltató
állam és
biztonság

Stratégiai
erőforrások
megőrzése,
fenntartható
használata és
környezetümk
védelme
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Országos Fejlesztési és
Gyógyító
Területfejlesztési Versenyképes, Magyarország,
Koncepció
egészséges
innovatív
Somogy Megyei
hálózati
társadalom,
gazdaság
egészség- és
Területfejlesztési
sportgazdaság
Koncepció

Piacképes tudást biztosító
képzési struktúra és a
lakosság kompetenciáinak
fejlesztése
Helyi szintű körforgásos
gazdasági struktúrák
kialakítása, a termelést,
közösségek önellátását
segítő fejlesztések
támogatása
A hátrányos helyzetű
népesség- csoportok
társadalmi integrációjának
elősegítése
Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a
szolgáltatási
intézményrendszer
megerősítése

Életképes
vidék,
egészséges
élelmiszertermelés és
ellátás

Kreatív
Értéktudatos
tudásalapú és szolidáris,
társadalom, öngondoskodó
piacképes
társadalom,
készségek,
roma
K+F+I
integráció

Jó állam:
szolgáltató
állam és
biztonság

Stratégiai
erőforrások
megőrzése,
fenntartható
használata és
környezetümk
védelme

√
√

√

√

√

√

√

Forrás: saját szerkesztés

Specifikus területi cél öt került megfogalmazásra a megyei koncepcióban, melyek az OFTK hat
területi célja közül öthöz kapcsolódnak. Az OFTK 1. területi célja az ország makroregionális
szerepének erősítésére vonatkozik, melyhez földrajzi elhelyezkedése miatt kevésbé tud kapcsolódni
Somogy megye. Az OFTK 3. területi célkitűzésében nevesítve jelenik meg a Balaton és térsége
programalapú fejlesztése. Az OFTK 5. (felzárkóztatás), illetve 6. (mobilitás) területi célja Somogy
Megye Területfejlesztési Koncepciójában az átfogó célok és a specifikus tematikus célok között
jelennek meg. Somogy megye területi célja a megyén belüli speciális térségi jelleget emeli ki és a
megyén belüli elkülöníthető különleges térségtípusokat állítja a középpontba.
5. Táblázat: SMTfK – OFTK célmátrix: A specifikus területi célok kapcsolatrendszere
Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési
Koncepció
Somogy Megyei
Területfejlesztési
Koncepció

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

√

Határmenti térségek fejlesztése

√
Forrás: saját szerkesztés
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√

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

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepció (2020)
2020-ban került felülvizsgálatra a 2014-ben a Balaton Fejlesztési Tanács által elfogadott fejlesztési
koncepció, melynek területi lehatárolása a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben került megállapításra. A
koncepcióban a kiemelt térségből következően a Balaton térség fogalmat használják az írók, mivel
az egy általánosabb fejlesztési célra és tartalomra utal ellentétben a korábbi idegenforgalmi
tervekből származó „üdülőkörzeti” megnevezéssel.
A Koncepcióban megfogalmazott jövőkép: „Balaton, a természetesség és a magas életminőség
egységes közép-európai mintarégiója!” A térség jövőképe 4 pillérre épül, ezek a természetesség,
a megújuló képesség, az egészség és a fenntarthatóság. A balatoni térség jövőképe illeszkedik a
Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott jövőképhez, mely szintén
kiemeli a természet értékét és az társadalom életminőségének a fontosságát.
A balatoni koncepcióban egy fő célt és hozzá kapcsolódóan 4 átfogó célt fogalmaztak meg. „Fő cél
a Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai
rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben
biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet.”
Az alábbi táblázatban a megyei és a balatoni koncepció átfogó céljainak kapcsolódását vizsgáljuk
meg.
6. Táblázat: SMTK – Balaton célmátrix: Az átfogó célok kapcsolatrendszere
Somogy Megyei
Területfejlesztési
Koncepció
Balaton Kiemelt Térség
Fejlesztési Koncepció
Magas minőségű környezet biztosítása a helyi
lakosok számára
Magas hozzáadott értéket előállító és döntően
magasan képzett munkatársakat foglalkoztató
vállalkozások
Növekedjen a turisták tartózkodási ideje és
költésekben megmutatkozó elégedettsége

A megye
foglalkoztatási
helyzetének
javítása, a
gazdasági
aktivitás növelése

A megye belső
erőforrásainak
fenntartható hatékony
hasznosítása az
ökológiai-, társadalmiés gazdasági
szempontok figyelembe
vételével

√

A megye térszerkezeti
sajátosságaiból
fakadó különbségek
csökkentése:
esélyegyenlőség
minden somogyi
polgár számára

√

√

Rugalmasan igazodó és folyamatosan
megújulásra képes szolgáltató és
cselekvőképes, együttműködő intézmények és
szervezetek

Forrás: saját szerkesztés

A táblázatból is jól látszik, hogy a megyei stratégiában az intézményrendszer és a turizmus ezen
megközelítése nem jelennek meg átfogó stratégiai szinten, így ott nem találunk közvetlen
kapcsolódást.
A célrendszer kapcsolata az OTrT-vel és a BKÜTrT-vel

44

Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója

Országos Területrendezési Terv (2018)
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket
érintő fejezetei 2019. március 15-től hatályosak. Az új tartalommal körvonalazott OTrT
megalkotásakor a jogalkotó arra törekedett, hogy az az ország egészére, valamint egyes kiemelt
térségekre meghatározza a térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok
összehangolt térbeli rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati
orientálása érdekében, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti,
ökológiai és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A hatékony és korszerű területrendezés ennek
érdekében folyamatos, rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az ország területi képét
megalkotó fejlesztési stratégiákkal.
A megyei koncepció célrendszeréből csak néhány elemnek van területrendezési tervi vonatkozása:
helyi termelés és önellátást segítő fejlesztések - mezőgazdasági és erdőterületek, infrastrukturális
elemek fejlesztése – gyorsforgalmi út és mellékutak építése, vasút- korszerűsítés, horvát határ menti
kapcsolatok erősítése – útkapcsolatok, kompkapcsolatok.
A 2014-2020-as időszakban elért eredmények:
− Megépült az intermodális csomópont, amely nagymértékben javítja az ingázás és a napi
szintű közösségi közlekedés feltételeit.
− Megkezdődött a városon keresztülhaladó Budapest-Gyékényes vasútvonal (amely a
transzeurópai vasúti TEN-T hálózat része) fejlesztése,
− A közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése keretében megépült az R67-es út Kaposfüred
és Balatonszemes közötti szakasza.
Mindezen eredmények mellett azonban továbbra is több megoldásra váró feladat van, melyek közül
kiemelendő:
− Meg kell oldani az M7-es és az M6-os autópályák gyorsforgalmi közúti összekötését –
Kaposvár érintésével.
− A 67. sz. főút déli szakaszán folytatni kell a megkezdett észak-déli kapcsolat fejlesztését az
M60-as autópálya Szigetvár környéki érintésével. A már megépült településeket elkerülő
szakaszai gyorsítják az autópályák elérését, de a hiányzó szakaszok kiépítése elsődleges
szempont a megyeszékhely közúti megközelíthetősége szempontjából.
− A kelet- nyugati irányú gyorsforgalmi közúti kapcsolatot az M9 gyorsforgalmi út megépítése
biztosíthatja, az ennek részeként már megépült, Kaposvárt elkerülő szakasz átépítésével
együtt.
− A biztonságos közúti közlekedés érdekében, a városon belüli vasúti fejlesztésekkel
összhangban szükséges a külön szintű közúti átjárók megépítése.
A felülvizsgált OTrT több erdőgazdálkodási területet és kevesebb mezőgazdasági területet
tartalmaz, sok település teljes közigazgatási területe erdőterületként tervezett, így az élelmiszerönellátás is nehezen valósítható meg. Az erdőgazdálkodási térség növelése főleg a mezőgazdasági
területek csökkenésével járhat, ez a megyei koncepció stratégiai célrendszerének helyi szintű
körforgásos gazdasági struktúra kialakítására, a közösségek önellátására vonatkozó
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tematikus célját nem feltétlenül szolgálja. A mezőgazdasági területek között Somogyban
viszonylag kevés a kiváló termőhelyi adottságúként minősített terület, viszont az erdőterületek nagy
része kiváló termőhelyi adottságú.
Az elfogadott OTrT Somogyban kevesebb országos vasúti törzshálózati elemet tartalmaz. A vonalas
infrastruktúra elemeinek csökkentése, alacsonyabb minősítési fokozata nem felel meg az
infrastrukturális elemek fejlesztése című tematikus célnak, de a nagytérségi közlekedési
folyosók fejlesztését szolgálja a tervezett M9-es és M60-as gyorsforgalmi út és a transzeurópai
vasúti törzshálózat Dombóvár-Gyékényes szakaszának a folyamatban lévő fejlesztése. Az
infrastruktúra fejlesztése közvetve hozzájárul a vidéki népesség gazdasághoz köthető
életminőségének javításához, a természeti és környezeti szempontok szerinti életminőségnek
kiváló feltételei vannak a megye területén.
Somogy megye egyik területi célja a határmenti térségek fejlesztése a horvát kapcsolatok
erősítésével. A magyar (Barcs, Csurgó, Nagyatád) és horvát (Verőce, Kapronca) városok meglevő
együttműködése részben a meglevő infrastruktúrán alapul, de lényegesen több és jobb
határátkelőhelyre lenne szükség.
A belső erőforrások ökológiailag fenntartható kezelését (II. átfogó cél) az erdőgazdálkodási
területek, az országos vízminőség védelmi terület, a tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő területek lehatárolása biztosítja.
A megyeszékhely, Kaposvár centrum szerepének erősítése területi cél érdekében a DombóvárGyékényes közötti vasútvonal korszerűsítését mielőbb be kell fejezni. A megyei önkormányzat
javaslatával összhangban a Kaposvár-Sásd közötti közúti kapcsolat továbbra is a 66. sz. főútként
tervezett és a taszári repülőtér is a fejleszthető repülőterek sorában szerepel. A megyeszékhely
szerepének szempontjából visszalépésként értelmezendő a Kaposvár- Fonyód vasútvonal országos
törzshálózatból való kiemelése. Az M9 autópálya a megyeszékhely nagytérségi kapcsolatai
szempontjából óriási jelentőségű.
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv (2018)
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény hatályát vesztette a
2018. évi CXXXIX. törvény – Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
– jogerőre emelkedésével. Ez a törvény egybe fogja az Országos Területrendezési Tervet (OTrT), a
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervet (BATrT) és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervet (BKÜTrT)
A BKÜTrT fő irányelvei a térség kiegyensúlyozott területi fejlődése, a környezeti minőség védelme
és a természeti értékek megőrzése, a jelentős gazdasági potenciált jelentő üdülés és idegenforgalom
fejlesztése céljával.
A törvény 6 térségi területfelhasználási kategóriát és 20 térségi övezetet határoz meg. Az összes
településre vonatkozó előírásokon kívül a következő területkategóriákra külön előírások is
vonatkoznak:
- BKÜ parti és partközeli települések
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-

BKÜ partinak és partközelinek nem minősülő települései
BKÜ vízparti területei

A parttól távolabb levő települések sajnos jóval fejletlenebbek a part menti agglomerálódó
településcsoportnál, köztük 6 városnál. Az országos és a balatoni tervben szereplő utak, főutak és
kerékpárutak remélhetően sokat segítenek a vidékies háttér települési térség és járásközpontok
funkcióinak elérésében. A megépült M7 autópálya - a közúti európai hálózat a TEN-T
magyarországi elemeként minősített - gazdaságélénkítő hatása még nem érte el a várakozásokat.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére, a megye északi harmadára részben vonatkozik a megyei
területrendezési terv, míg a jelen területfejlesztési koncepció az egész megyére, így a BKÜ területére
is teljes mértékben vonatkozik. A Balaton régió külön hosszú távú területfejlesztési koncepcióval
is rendelkezik. Somogy északi és déli része között jelentős fejlettségbeli különbség van. A
területrendezési tervekben szereplő fejlesztések megvalósulása remélhetően a déli somogyi
területeket a balatoni területek fejlettségi szintjére emeli.
A célrendszer kapcsolata a fontosabb ágazati koncepciókkal, tervekkel
Program a Versenyképesebb Magyarországért (2019)
A hazai gazdaságpolitika mindinkább azokkal a kihívásokkal néz szembe, amelyek a hatékonyság
növelésével függenek össze. A GDP 3 százaléka alatt tartott államháztartási hiány, a csökkenő
államadósság, a külső egyensúly javulása, a stabil inflációs környezet, illetve a mérséklődő
finanszírozási költségek megteremtették a gazdasági növekedés szilárd pénzügyi-makrogazdasági
feltételeit. A gazdaság potenciális növekedési üteme 3–5 százalék körül ingadozik. Ez a nyugateurópai országokhoz való felzárkózást ugyan egyértelműen segíti, de beavatkozások nélkül nem
lehetséges tartósan magasabb növekedési szint elérése.
További intézkedésekre van szükség az ország versenyképességének javítása érdekében. Cél, hogy
a hazai gazdaság fejlődése az Európai Unió átlagát 2 százalékponttal haladja meg.
›› FOGLALKOZTATÁS: A Magyarországhoz hasonló népességszámú országokban még mindig
magasabb a foglalkoztatottak száma, ami azt mutatja, hogy a hazai gazdaságnak komoly munkaerőtartalék áll rendelkezésére. Elsősorban a veszélyeztetett korcsoportok (fiatalkorúak, kismamák,
idősebb munkavállalók) esetében tűnik lehetségesnek az előrelépés, de hosszabb távon arra kell
felkészülni, hogy a képzettségi szint emelésére helyeződik át a fókusz. Ebben a folyamatban
jelentős szerep hárul a foglalkoztatási osztályokra, valamint a kereskedelmi és iparkamarákra.
›› VÁLLALATI KÖRNYEZET: A vállalkozások hosszabb távú, kölcsönös bizalomra épülő
kapcsolata az állami szektorral kiemelt jelentőséggel bír. A vállalati környezet átalakítása során
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a magasabb hozzáadott értékű termelésre.
›› ADÓZÁS: A költségvetési mozgástér tágulásával az adószerkezeten belül lehetővé válik a
munkára rakodó és a beruházásokat visszafogó terhek csökkenése. Az ország munkamegtartó
és tőkevonzó képességének növelésében meghatározó szerepet kap az adózáshoz kötődő
adminisztratív terhek lebontása, amelyek elősegítik a gazdaság termelékenységét, illetve
fehéredését. A kis- és középvállalkozások részére elkészített adóbevallások (2021) gyorsabb és
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könnyebb ügyintézéssel járnak, előmozdítva a vállalkozások jogkövető magatartását.
›› KÖZSZFÉRA: A digitalizáció segítségével egyrészt bővül az állami szolgáltatások köre,
másrészt újraszervezhetők a munkafolyamatok. A minőségi szolgáltatások érdekében célszerű
olyan eredményességi kritériumokat felállítani, amelyek alkalmasak lehetnek a teljesítmény
előtérbe állítására.
›› OKTATÁS: A folyamatosan bővülő tananyag súlyos terhet rak a felnövő generáció vállára. Az
ismeretanyagok elsajátításában a következő időszakban a képesség-centrikus oktatásra
helyeződik át a hangsúly. Ez olyan tudást feltételez, ami az elméleti összefüggések mellett a
gyakorlatban is hasznosítható. A tanulók alkalmazkodóképességét a munkaadói igények erőteljes
megjelenése is előmozdítja.
›› EGÉSZSÉGÜGY: Az egészségügyi átalakítások középpontjába a betegségek megelőzése kell,
hogy kerüljön. Ezt a különféle szűrőprogramok mellett az alapellátások fejlesztése, kapuőri
szerepének megerősítése szolgálja. Amennyiben betegellátásra kerül sor, az egészségügyi kezelések
költséghatékonyságát szükséges szem előtt tartani, úgy, mint a rövid időtartamú ellátási formák
igénybevételét. A korszerű gyógyításhoz a finanszírozásnak is igazodnia kell.
7. Táblázat: SMTfK átfogó és tematikus stratégiai céljainak kapcsolata a Program a
Versenyképesebb Magyarországért dokumentummal
Program a
Versenyképesebb FoglalkoztaMagyarországért tás növelése
(veszélyeztett
(2019)
korcsoportok
foglalkoztatása,
Somogy Megyei
képzettségi
Területfejlesztési
szint
Koncepció
emelése)
ÁTFOGÓ CÉLOK
A megye foglalkoztatási helyzetének
javítása, a gazdasági aktivitás
növelése
A megye belső erőforrásainak
fenntartható hatékony hasznosítása
az ökológiai-, társadalmi- és
gazdasági szempontok figyelembe
vételével
A megye térszerkezeti
sajátosságaiból fakadó különbségek
csökkentése: esélyegyenlőség
minden somogyi polgár számára
STRATÉGIAI CÉLOK
A XXI. századi globális kihívásokra
választ adó gazdasági tevékenységek
fejlesztése, támogatása
Piacképes tudást biztosító képzési
struktúra és a lakosság
kompetenciáinak fejlesztése

√

Vállalati
környezet
(magasabb
hozzáadott
értékű
termelés)

√

Adózás
Közszféra
(munkára
(a
Oktatás Egészségügy
rakodó és a digitalizáció(képesség- (alapellátáberuházások val bővül az
centrikus
sok
at visszafogó
állami
oktatás)
fejlesztése)
terhek
szolgáltatások
csökkenése)
köre)

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
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Helyi szintű körforgásos gazdasági
struktúrák kialakítása, a termelést,
közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása
A hátrányos helyzetű népességcsoportok társadalmi integrációjának
elősegítése
Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási
intézményrendszer megerősítése

√

√

√

√
√
Forrás: saját szerkesztés

Nemzeti Reformprogram (2020)
A 2020. évi Nemzeti Reformprogram taglalja a koronavírus (COVID–19) által okozott gazdasági
visszaesés elkerülése érdekében megalkotott Gazdaságvédelmi Akcióterv részletes lépéseit és
megvizsgálja az Európa 2020 Stratégia alapján az elmúlt 10 év eredményeit. A dokumentum
tartalmaz a legfontosabb kormányzati, szakpolitikai előrelépések bemutatása mellett egy átfogó,
rövid értékelést uniós és elsősorban magyarországi összevetésben, 10 éves távlatban az adott
szakpolitikai helyzetről, az ott azonosított kihívásokról. Az alábbi táblázat mutatja a szakpolitikák
céljainak és a SMTfK stratégiai céljainak a kapcsolódását.
8. Táblázat: SMTfK és a Nemzeti Reformprogram (2020) célmátrixa
Nemzeti
Reformprogra
m (2020)

Somogy Megyei
Területfejlesztési
Koncepció

ÁTFOGÓ CÉLOK
A megye foglalkoztatási
helyzetének javítása, a gazdasági
aktivitás növelése
A megye belső erőforrásainak
fenntartható hatékony
hasznosítása az ökológiai-,
társadalmi- és gazdasági
szempontok figyelembe vételével
A megye térszerkezeti
sajátosságaiból fakadó
különbségek csökkentése:
esélyegyenlőség minden somogyi
polgár számára
STRATÉGIAI CÉLOK
A XXI. századi globális
kihívásokra választ adó gazdasági
tevékenységek fejlesztése,
támogatása
Piacképes tudást biztosító képzési
struktúra és a lakosság
kompetenciáinak fejlesztése
Helyi szintű körforgásos
gazdasági struktúrák kialakítása, a
termelést, közösségek önellátását
segítő fejlesztések támogatása

Növekedésösztönző
politikák

√

Üzleti
környezet, Foglalkoz
szabályo-tatás
zás

√

√

Családpolitikai
intézkedések

Szegénység

Oktatás

√

√

√

√

√

√
√

√

√

Egészségügy

Fenntartható
gazdaság

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
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A hátrányos helyzetű népességcsoportok társadalmi
integrációjának elősegítése
Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a
szolgáltatási intézményrendszer
megerősítése

√

√
√

√

√

√

√

√

√

Forrás: saját szerkesztés

A növekedésösztönző politikák 6 fő területet ölelnek körbe, így több átfogó és tematikus stratégiai
célhoz is kapcsolódnak, emellett a többi szakpolitika megfogalmazott céljai és/vagy elért
eredményei több ponton kapcsolódnak a koncepcióhoz.
A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének Stratégiája (2019-2030)
A tervezett kkv stratégiának hét alappillérje van:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Vállalkozóbarát szabályozási és adózási környezet
a. A vállalkozói működéshez kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentése;
b. Az adóadminisztráció egyszerűsítése;
Az üzleti környezet és az e-kormányzat fejlesztése
a. Elektronikus kormányzati szolgáltatásokhoz való hozzáférés és ügyintézés
egyszerűsítése;
b. Magyarország teljesítményének javítása a „Második esély” SBA alapelv
területén;
c. A „bizalom infrastruktúrájának” kiépítése: erősödjenek a vállalkozások közötti
tranzakciók intézményi garanciái és bővüljön az üzleti partnerekről elérhető
információforrások köre;
A kkv-k fejlődési képességének, innovációs és digitális teljesítményének erősítése
a. A technológiai innovációk alkalmazásának elterjedése a kkv-k körében;
b. Az immateriális tőke arányának növekedése;
c. A kkv-k digitális kompetenciáinak erősítése, digitalizációs fokának növelése;
Kis– és középvállalkozások finanszírozáshoz jutásának ösztönzése
a. A vállalkozók adottságaihoz és szándékaihoz igazodó finanszírozáshoz való
hozzájutás feltételeinek megteremtése;
b. A kkv-k hitelfelvételi lehetőségeinek javítása;
c. Tőkeforrások biztosítása sikeres növekedési lehetőségek előtt álló hazai
cégeknek;
Nemzetköziesedés elősegítése
a. A növekedési potenciállal rendelkező hazai kkv-k találják meg a nemzetközi
munkamegosztásba való külföldi és belföldi bekapcsolódás lehetőségét, és ezen
keresztül valósítsák meg növekedési céljaikat;
b. A hazai kkv-k a belföldi értékesítésből származó árbevételük volumenét
megtartva nemzetközi irányba bővítik piacaikat, elérve, hogy árbevételük
egynegyede exportértékesítésből származzon;
c. Az exportáló mikro-, kis- és középvállalkozások körének bővítése;
A szükséges tudás megszerzése
a. Képzett munkaerő biztosítása a kkv-k számára;
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VII.

b. A kkv-k szakképzési és képzési igényeinek érvényesítése a képzési szervezetek
felé;
c. A vállalkozói kultúra fejlesztése;
Generációváltás
a. A generációváltáshoz érkező kkv-k tulajdonosai többségükben a céljaiknak
megfelelő módon és feltételekkel tudják átadni, örökül hagyni üzletrészeiket,
hogy mindaz, amit az évek során felépítettek, a nyugdíjazással ne épüljön le, ne
szűnjön meg, illetve lehetőség szerint magyar kézben maradjon.

Az SMTfK egyik stratégiai célja a XXI. századi globális kihívásokra választ adó gazdasági
tevékenységek fejlesztése, támogatása. E célhoz rendelt prioritások közé tartozik a somogyi
vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban, ezen belül az
üzleti infrastruktúra fejlesztése, foglalkoztatás bővítése, K+F+I programok, vállalkozások
együttműködésének a támogatása, pénzügyi eszközök biztosítása, melyek mind megjelennek a
KKV stratégiai céljai és eszközei között.
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (2017-2030)
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia feladata, hogy a turisztikai szemléletváltás
megalapozásával, a főbb beavatkozási pontok azonosításával, stratégiai célok kijelölésével rövid,
közép- és hosszú távon definiálja az állam feladatait az ágazatban, illetve a célok eléréséhez
megfelelő eszközöket, forrást és intézményrendszert rendeljen.
A Stratégia célrendszere úgy épül fel, hogy az indíttatás, a vízió és a misszió megfogalmazását
követően pilléreket, stratégiai és horizontális célokat határoz meg.
A Stratégia indíttatása: „Azért dolgozunk, hogy megoszthassuk Magyarország iránti szeretetünket.”
A Stratégia missziója: „Elmesélni Magyarország történetét, és a turizmus fejlesztésén keresztül
biztosítani az ország gyarapodását.”
A Stratégia víziója szerint a magyar turizmus jellemzői 2030-ban:
1. a fenntartható gazdasági fejlődés húzóágazata,
2. minőségi élménykínálat,
3. elérhetőség és széles körű hozzáférés, innovatív megoldások,
4. erős turisztikai országmárka,
5. vonzó karrier,
és a turizmus jelentős mértékben járul hozzá az alábbi két célhoz:
1. közösségeink és értékeink védelme,
2. a hazaszeretet táplálása.
A Stratégia horizontális beavatkozási területei:
1. Együtt-élő turizmus
2. Családbarát turizmus
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3. Hozzáférhető turizmus
4. Érthető turizmus
5. Digitális turizmus

A turizmusnak meghatározó szerepe van Somogy megyében mind gazdasági és foglalkoztatási
megközelítésből. A Balaton parti települések, a Zselic és a Drávamente a főbb turisztikai térségek
a megyében, de más részeken is megjelenik az egészség-, kulturális-, sport és ökoturizmus.
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (2012-2024)
„A dokumentum keretet ad, célokat, prioritásokat vázol más döntések előkészítéséhez, hogy a
szakpolitikai stratégiákban vagy tervekben olyan cél - eszköz - határidő - pénzügyi forrás rendszert
tudjanak megalkotni, ami más szakpolitikai stratégiákkal vagy tervekkel együtt, azokkal
összhangban, érdemben tudja szolgálni a fenntarthatósági átmenetet. A Keretstratégia célja
egyszersmind, hogy hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához a fenntarthatóságról.”
A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan változó társadalmi-humángazdasági-természeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az
ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása.
A keretstratégiában a négy alapvető nemzeti erőforrás területén a célok rendszere a következő.
Emberi erőforrások
Cél a népességében stabil, egészséges, a kor kihívásainak megfelelő készségekkel és tudással
rendelkező emberek alkotta, a kirekesztettséget fokozatosan csökkentő társadalom.
Társadalmi erőforrások
Cél a fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a fenntartható társadalom szempontjából
pozitív értékek, erkölcsi normák és attitűdök erősítése
Természeti erőforrások
A környezeti eltartóképességet mint a gazdálkodás korlátját kell érvényesíteni.
Gazdasági (fizikai) erőforrások
Fontos az önrendelkezés megfelelő szintjének fenntartása a gazdaságpolitikai döntésekben. Cél a
fizikai tőke szelektív gyarapítása, a közösségi tőkejavak amortizációjának pótlása. Kiemelt feladat
a vállalkozói réteg megerősítése, a hazai tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi kitettségünk
csökkentése. Fontos a lokalizáció és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kihasználása közötti
ésszerű arány megteremtése, a helyi gazdasági kapcsolatok (pl. város és vidéke) erősítése.
A megyei célrendszerben az átfogó célok között jelenik meg a belső erőforrások fenntartható
hasznosításának a szempontja, mind ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontból, mely
kapcsolódása egyértelműen kimutatható a Keretstratégia célrendszerével. Emellett a társadalmi,
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gazdasági és ökológiai tűrőképességet szem előtt tartó fenntartható növekedés biztosítása
horizontális cél is erősen kapcsolódik a Keretstratégiához.
A fenti tényezők közül a költségvetési politikán kívül mindegyik tényezőre hatással lehet a megyei
koncepció megvalósítása.

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2018-2030)
A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia egy több ágazatot átfogó, horizontális stratégia; az
ágazati tervezést segítő, önálló célrendszert és konkrét cselekvési irányokat kitűző, azonban az
ágazati fejlesztési törekvéseket „felül nem író” tervdokumentum. A NÉS-2 a klímapolitika, a
zöldgazdaság-fejlesztés és az alkalmazkodás átfogó keretrendszere, amely az éghajlatvédelem
céljait (ideértve a nemzetközi kötelezettségeket is) és cselekvési irányait tükrözi mind ágazati, mind
területi dimenziókban a szakpolitikai és gazdasági tervezés számára, illetve a társadalom egésze
felé. Fontos ernyő-stratégiáról van tehát szó, amely koordináló szerepet vállal a többi ágazati
stratégia vonatkozásában.
A Stratégia egy-egy dekarbonizációs és adaptációs jövőképre (vízióra) támaszkodik:
Dekarbonizációs jövőkép: „a fenntartható fejlődés felé”
Adaptációs jövőkép: „felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az elkerülhetőt!”
A jövőképek elérése érdekében a NÉS-2 háromszintű célrendszerre épül, amelynek elemei
célhierarchiában rendeződnek egymáshoz. A célhierarchián belül az átfogó célok a hazai
éghajlatpolitika prioritásait adják meg, melyek a következők:
I.

Fennmaradás és tartamos fejlődés egy változó világban

II.

Adottságaink, lehetőségeink és korlátjaink megismerése

A megye területfejlesztési célrendszere átfogó és stratégiai szinten is igazodik a Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégia célrendszeréhez. A II. átfogó cél kiemeli az ökológiai fenntarthatóságot,
míg a 3. tematikus specifikus cél (Helyi szintű körforgásos gazdasági struktúrák kialakítása, a
termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása) prioritása részletesebben
foglalkozik a fenntartható gazdálkodással, erőforrások felhasználásával, valamint a megye
lakosságának életminőség javítását elősegítő környezetgazdálkodási beruházások támogatásával.
Nemzeti Tájstratégia (2017-2026)
A stratégia átfogó célja: Táji adottságokon alapuló felelős tájhasználat.
Horizontális elvek
Az átfogó cél eléréséhez a stratégia megvalósítása során az alábbi horizontális elvek érvényesítését
kell biztosítani:
A. Természeti erőforrások és kulturális örökség általános védelme
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B. Bölcs és takarékos területhasználat
C. Éghajlatváltozás hatásának mérséklése, alkalmazkodás
Stratégiai célok
A kiemelt célok és a hozzájuk kapcsolódó alcélok rendszere a következő:
I.
Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása
I.1. Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás kereteinek meghatározása
I.2. A tájhasználat változásának nyomon követése
I.3. A táji adottságokon alapuló tájhasznosítás integrálása a döntési mechanizmusokba
I.4. Komplex tájszemlélet integrálása a kutatásokba
II.

III.

Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás
II.1. Kompakt, klímabarát, értékőrző települések
II.2. Tájba illesztett infrastruktúrák
II.3. Táji adottságokon alapuló termelési funkciók
II.4. Táji adottságokon alapuló rekreációs funkciók
II.5. Jobban működő szabályozási és védelmi funkciók
A tájidentitás növelése
III.1. Fogékonyság, társadalmi felelősségvállalás növelése
III.2. A társadalmi részvétel növelése
III.3. A tájjal kapcsolatos képzés, oktatás fejlesztése

Az SMTfK II. átfogó céljának fontos eleme a megye természeti, táji és kulturális értékeinek
megőrzése, emellett az 5. tematikus cél úgy kívánja fejleszteni a megye infrastruktúráját, hogy
közben javítja a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottságot és a környezetbiztonságot és
csökkenti a környezeti és klímaváltozással járó kockázatokat.
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (2011-2020)
Magyarország Kormánya a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) frissített
változatával folytatja azt a hosszútávra tervező felzárkózás-politikát, amely alapvető
szemléletváltást kíván elérni a szegénység elleni és roma politikában.
A stratégia 3 fő célja a következő:
1. A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, különös
tekintettel a roma népességre.
2. A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása.
3. A társadalmi-gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi
összetartozás erősítése.
A társadalmi felzárkózás és az esélyegyenlőség a SMTfK több célszintjén is megjelenik. A III.
átfogó cél (esélyegyenlőség minden somogyi polgár számára) és a 4. tematikus cél (a hátrányos
helyzetű népességcsoportok társadalmi integrációjának elősegítése) mellett horizontális szinten
is jelen van a különböző társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtése célban.
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Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (2014-2030)
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 2 célszintre osztja a stratégiai célokat. Az alábbi
ábrán az 1. célszint: társadalmi és gazdasági célok illeszkedése látható a SMTfK céljaival.

9. Táblázat: SMTfK – Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia célmátrix: az átfogó
és a stratégiai célok és az 1. célszint (társadalmi-gazdasági célok) kapcsolatrendszere
NKIfS

SMTfK
ÁTFOGÓ CÉLOK
A megye foglalkoztatási
helyzetének javítása, a
gazdasági aktivitás növelése
A megye belső
erőforrásainak fenntartható
hatékony hasznosítása az
ökológiai-, társadalmi- és
gazdasági szempontok
figyelembe vételével
A megye térszerkezeti
sajátosságaiból fakadó
különbségek csökkentése:
esélyegyenlőség minden
somogyi polgár számára
STRATÉGIAI CÉLOK
A XXI. századi globális
kihívásokra választ adó
gazdasági tevékenységek
fejlesztése, támogatása
Piacképes tudást biztosító
képzési struktúra és a
lakosság kompetenciáinak
fejlesztése
Helyi szintű körforgásos
gazdasági struktúrák
kialakítása, a termelést,
közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása
A hátrányos helyzetű
népesség-csoportok
társadalmi integrációjának
elősegítése
Az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a
szolgáltatási
intézményrendszer
megerősítése

KörnyezetEgészség és
re
vagyonbizgyakorolt
tonság
hatások
javulása
javulása

Gazdasági
növekedés
elősegítése

Foglalkoztatás
javulása

√

√

Lakosság
jólétének
javulása

Társadalmi
igazságosNemzetközi
ság,
kapcsolatok
méltányoserősítése
ság
javulása

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Forrás: saját szerkesztés

A Stratégia 2. célszintje a fő közlekedési célok, ezek a következők:

•

•

√

√
√

√

Területi
egyenlőtlen
-ségek
mérséklődése

Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása
o Erőforráshatékony közlekedési módok erősítse
o Társadalmi szinten „előnyösebb személy- és áruszállítás” erősítése
Szállításai szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának növelése
o Szállítási szolgáltatások javítása
o Fizikai rendszerelemek javítása

Ezen célok kapcsolata az SMTfK céljaival a következők:
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10. Táblázat: SMTfK – Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia célmátrix: az
átfogó és a stratégiai célok és a 2. célszint kapcsolatrendszere
NKIfS
SMTfK

Társadalmi szinten
hasznosabb
közlekedési szerkezet
kialakítása

ÁTFOGÓ CÉLOK
A megye foglalkoztatási helyzetének javítása, a gazdasági
aktivitás növelése
A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony
hasznosítása az ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok
figyelembe vételével
A megye térszerkezeti sajátosságaiból fakadó különbségek
csökkentése: esélyegyenlőség minden somogyi polgár számára
STRATÉGIAI CÉLOK
A XXI. századi globális kihívásokra választ adó gazdasági
tevékenységek fejlesztése, támogatása
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság
kompetenciáinak fejlesztése
Helyi szintű körforgásos gazdasági struktúrák kialakítása, a
termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása
A hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi
integrációjának elősegítése
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási
intézményrendszer megerősítése

Szállításai
szolgáltatások
színvonalának és
hatékonyságának
növelése
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

Forrás: saját szerkesztés

A célrendszer kapcsolata lokális stratégiai dokumentumokkal
Somogy Megyei Területrendezési Terv (2020)
A 6/2020. (III. 16.) önkormányzati rendelet tartalmazza Somogy Megye Területrendezési Tervének
(SMTrT) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvénnyel összhangba hozott verzióját. A rendelet hatálya Somogy megye - A Balaton
Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó településeken kívüli – közigazgatási területére terjed ki, a
hivatkozott önkormányzati rendelet 2. § 1. és a 8. §, valamint a 3/12. melléklet kivételével. Utóbbi
kivétel tehát érinti a BKÜ területét is.
Az SMTrT öt területfelhasználási kategóriát használ és a 12 országos övezet mellett 5 megyei
övezetet alkalmaz, ebből az egyedileg meghatározott megyei övezetek a naperőmű létesítés céljából
korlátozottan igénybe vehető terület övezete és a vízerózióval veszélyeztetett terület övezete.
Az 1/3. melléklet tartalmazza az Országos és térségi közlekedési hálózatokat és egyedi
építményeket. Az itt felsorolt meglévő és tervezett infrastrukturális elemek SMTfK infrastruktúra
fejlesztéssel kapcsolatos céljánál figyelembevételre kerültek.
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Somogy Megyei Önkormányzat 2019-2024. évre szóló gazdasági programja
Somogy Megyei Önkormányzat 2019-2024. közötti önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági
programját a Somogy Megyei Közgyűlés a 12/2020 (II.14.) közgyűlési határozattal fogadta el azzal,
hogy a 2021-2027-es Európai Uniós költségvetési ciklus megjelenésének függvényében
felülvizsgálja.
A Somogy Megyei Önkormányzat stratégiai célja a megyei önkormányzat területi önkormányzati
szerepkörének erősítése, és bővítése. A Programban megnevezett célkitűzések kapcsolatai a SMTfK
céljaival az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra.
11. Táblázat: SMTfK és a SMÖ 2019-2024- évre szóló gazdasági programjának a célmátrixa
SM
Gazdasági
Programja

SMTfK

Terület- és
településfejlesztési
feladatok

A kutatásA megye
fejlesztés,
foglalkozés az
tatási
innováció helyzetének
elősegítése
javítása

Hátrányos
helyzetű
célcsoportok
felzárkóztatása

Környezetvédelmi
Közlekedés
program és
fejlesztés
intézkedések

Kulturális
és
természeti
értékek
megőrzése

ÁTFOGÓ CÉLOK
A megye
foglalkoztatási
helyzetének javítása, a
gazdasági aktivitás
növelése
A megye belső
erőforrásainak
fenntartható hatékony
hasznosítása az
ökológiai-, társadalmiés gazdasági
szempontok figyelembe
vételével
A megye térszerkezeti
sajátosságaiból fakadó
különbségek
csökkentése:
esélyegyenlőség
minden somogyi polgár
számára

√

√

√

√

√

√

√

√

STRATÉGIAI
CÉLOK
A XXI. századi globális
kihívásokra választ adó
gazdasági
tevékenységek
fejlesztése, támogatása
Piacképes tudást
biztosító képzési
struktúra és a lakosság
kompetenciáinak
fejlesztése
Helyi szintű
körforgásos gazdasági
struktúrák kialakítása, a
termelést, közösségek
önellátását segítő
fejlesztések támogatása
A hátrányos helyzetű
népesség-csoportok
társadalmi
integrációjának
elősegítése

√

√

√

√

√

√

√

√
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Nemz.
Agrárgazd.
Kamarával
közösen
végzett
szerepvállalás
folytatása
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Az infrastrukturális
elemek fejlesztése,
kiépítése, a szolgáltatási
intézményrendszer
megerősítése

√

√

√

Forrás: saját szerkesztés

Somogy Megye Foglalkoztatási Stratégiája (2017-2021)
A – TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001-as projekt keretein belül létrejött – stratégiai dokumentum célja
Somogy megye 2017-2021 közötti foglalkoztatás fejlesztési irányainak kijelölése, a helyzetfeltárás
alapján megfogalmazott jövőkép és célrendszer kialakítása, a rendelkezésre álló eszközök és
források számbavétele, mindezt összhangban a megyei integrált területi programban, valamint a
térségi stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célokkal. Területi hatálya a megye egészére
kiterjed, kivéve a Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területét.
A stratégiai jövőképe: Somogy megyében hatékony együttműködés jön létre a foglalkoztatásban
érintett szereplők között, mely együttműködés a területi egyenlőtlenségek csökkentésével elősegíti
egy vonzó befektetési környezet megteremtését.
12. Táblázat: Somogy Megye Foglalkoztatási Stratégiájának a céljai

Átfogó célok

1. A munkáltatók
foglalkoztatási
lehetőségeinek bővítése

1.1 Foglalkoztatás-bővítő
programok támogatása

Specifikus
célok

1.2 A munkahelyi
elérhetőség javítása

1.3 Vállalkozói kultúra
fejlődésének támogatása

2. A munkaerő-piaci
aktivitás és részvétel
ösztönzése a
munkavállalók
alkalmazkodó
képességének
fejlesztésével
2.1 A munkaerő-piacról
kiszoruló rétegek
munkaerő-piaci
(re)integrációjának
támogatása
2.2 A munkavállalók
képzettségi szintjének
növelése,
kulcskompetenciák
fejlesztése, erős és
hatékony munkaerő-piaci
szolgáltatások folyamatos
biztosítása
2.3 Az önfoglalkoztatóvá
válás támogatása

3. A munkaerő-piaci
szereplők közötti
együttműködések,
partnerségek
kialakításának elősegítése
3.1 Aktív partnerségi
kapcsolatok kialakítása és
működtetése a
foglalkoztatási helyzet
javítása érdekében

3.2 A képzési rendszer
összehangolása a
munkaerő-piaci igényekkel

3.3 Munkaerő-piaci
jelzőrendszer kialakítása

Forrás: SOMOGY MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2017-2021)

A SMTfK I. átfogó célja (A megye foglalkoztatási helyzetének javítása, a gazdasági aktivitás
növelése) erősen kapcsolódik a Foglalkoztatási Stratégiához. A tematikus célok mindegyikével
összhangban van, mivel a foglalkoztatás növelésében szerepet játszik a munkáltatók támogatása, a
cégek, a képző intézmények, egyéb piaci szereplők közötti együttműködés, képzési rendszer
piacképessé tétele és az infrastruktúra fejlesztés (munkahelyek jobb elérhetősége).
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Somogy Megye Klímastratégiája (2018)
A Somogy Megyei Közgyűlés a 34/2018 (III.20.) számú közgyűlési határozattal fogadta el a megyei
klímastratégiát. Ennek helyzetértékelésben megállapítást nyert, hogy Somogy megye
üvegházhatású gáz kibocsátása kapcsán viszonylag kedvező helyzetben van, melynek hátterében a
nagyipar csaknem teljes hiánya, valamint a kiterjedt erdőterületek jelentős szén-dioxid megkötő
hatása áll. Ugyanakkor komoly mitigációs potenciálok vannak a lakossági energiahasználat pazarló
jellegéből, a közlekedés nagyfokú emissziójából, valamint a népesség klímatudatosságának
lehetséges ösztönzéséből kifolyólag.
A Stratégia célkitűzéseket és iránymutatásokat ad 3 főbb témakörben:
- Somogy megye dekarbonizációs útiterve, mitigációs célkitűzései
- Adaptációs célkitűzések
- Klímatudatossági és szemléletformálási célkitűzések
A Koncepcióban a II. átfogó célon kívül a horizontális célok (A társadalmi, gazdasági és ökológiai
tűrőképességet szem előtt tartó fenntartható növekedés biztosítása) között is megjelenik az ökológiai
fenntarthatóság. A megyében fajsúlyos mezőgazdaságra és turizmusra is nagy hatással lehet az
éghajlatváltozás, így közvetlenül vagy közvetetten több ponton kapcsolódik a Stratégia a SMTfK
területi és tematikus céljaihoz is.
Somogy Megye Környezetvédelmi Programja 2020-2024
Somogy Megye Környezetvédelmi Programja a 2020 és 2024 közti időszakra fogalmaz meg
célkitűzéseket és intézkedési-javaslatokat. A környezeti szempontú állapotfelmérés alapján
meghatározott három stratégiai célterület szerint kerülnek megfogalmazásra és bemutatásra az egyes
specifikus célkitűzések és feladatok, intézkedés-javaslatok:
1) életminőség és emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
a. levegőminőség javítás
b. vízszolgáltatás és ivóvízminőség
c. szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás
d. környezet és egészség
e. zöldfelületek védelme
2) természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata
a. a biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
b. talajok védelme és fenntartható használata
c. vizeink védelme és fenntartható használata
d. környezeti kármegelőzés és kárelhárítás, különös tekintettel az éghajlatváltozáshoz
kapcsolódó kármegelőzésre
3) környezeti állapotok, folyamatok, melyek az erőforrások takarékos és hatékony
hasznosításához kötődnek
a. erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása
b. a fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése
c. hulladékgazdálkodás
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d. energiatakarékosság és -hatékonyság javítása
e. az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás
hatásaira
f. az agrárgazdaság környezeti aspektusai
g. az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai
h. közlekedés és környezet
i. turizmus – ökoturizmus
Horizontális cél
A fentiekhez egyöntetűen szükséges, hogy párosuljon egy általános környezettudatos magatartás
irányába elmozduló társadalmi és gazdasági környezet, melyet, mint egy egységes, horizontális
környezettudatosítási szemléletformálási intézkedési-javaslatként is felfoghatunk. E nélkül a
fentebb megfogalmazott intézkedések végrehajtása nem lehet sikeres.
13. Táblázat: SMTfK és Somogy Megye Környezetvédelmi Programjának a célmátrixa
SM
Környezetvédelmi
Programja

Életminőség és emberi
egészség környezeti
feltételeinek javítása

Természeti értékek és
erőforrások védelme,
fenntartható használata

SMTfK

Környezeti állapotok,
folyamatok, melyek az
erőforrások takarékos és
hatékony hasznosításához
kötődnek

ÁTFOGÓ CÉLOK
A megye foglalkoztatási helyzetének
javítása, a gazdasági aktivitás növelése
A megye belső erőforrásainak fenntartható
hatékony hasznosítása az ökológiai-,
társadalmi- és gazdasági szempontok
figyelembe vételével
A megye térszerkezeti sajátosságaiból
fakadó különbségek csökkentése:
esélyegyenlőség minden somogyi polgár
számára

√
√

√

√

√
√

Forrás: saját szerkesztés

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara: Somogy Megye képzési helyzetképe
A tanulmány célja Somogy megye oktatási és gazdasági helyzetképének adatalapú feltárása, a
koronavírus-járvány kimutatható hatásainak vizsgálata. A Koncepció és a további tervezés
szempontjából fontos a piacképes tudást biztosító képzések helyzetének ismerete, ehhez a legfontosabb
megállapítások a Tanulmányból a következők:

-

Általános iskola: a tanulólétszám ugyan nagyobb mértékben csökkent, mint az országos átlag,
ugyanakkor ennek mértéke önmagában nem indokol lényegi változtatást.

-

Szakképző intézmények: a tanulólétszámok változása ágazatonként és évenként is eltérő, rövid
idő alatt bekövetkező nagymértékű növekedésre és csökkenésre is van példa, vagyis a
szakképzési rendszer nagy valószínűséggel képes viszonylag dinamikusan reagálni a
munkaerőpiaci igények változásaira. Ugyanakkor a nappali képzést folytató szakképző iskolák
tanulólétszámának folyamatos csökkenése kedvezőtlen jelenségre hívja fel a figyelmet.

-

Gimnáziumok: az elmúlt 3 tanévet tekintve a 4 évfolyamos gimnáziumi oktatásban résztvevő
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tanulók aránya minden tanévben messze a legnagyobb volt. A tanulók száma a városi
gimnáziumokban csökkent, miközben Kaposváron növekedett, ami az oktatástípus megyei
koncentrációjának növekedésére utal.

-

Felsőoktatás: a megyében állandó lakcímmel rendelkező hallgatók jelentős része Somogy
megyén kívül folytatja felsőoktatási tanulmányait, miközben a legnagyobb részük alapszakos
oktatásban vesz részt.

-

Felnőttképzés: dinamikusan nő a képzésben résztvevők aránya a lakónépességhez viszonyítva,
emellett folyamatosan csökken a lemorzsolódás. Ugyanakkor a helyzetelemzés egyértelműen
rámutat olyan földrajzi területekre és szempontokra, ahol további javulás érhető el.

-

A kialakult vírushelyzet következményei egyelőre nem jelennek meg a Somogy megyei oktatás
jellemzőit bemutató helyzetképben.

A járvány a különböző gazdasági ágazatokra eltérő mértékben hatott, a Tanulmány összefoglalója
ezekről a következő:
-

A raktározási költségeket megspóroló termelési és beszállítói rendszerek nemzetközi szinten
sérülékenyek. A gép és járműgyártás, a borászat és a tartós élelmiszer előállítás terén fejleszteni
kell a raktározást.

-

A szakemberhiány évek óta szinte majdnem minden gazdasági ágazatot sújt, ami a járvány
okozta veszélyhelyzet és egy jövőbeni gazdasági válság esetén is meg fog maradni. Elsősorban
a képzetlen, és emiatt csak betanított munkára alkalmas személyeket fenyegeti a
munkanélküliség.

-

Közép-Kelet Európában több évtizedes probléma az alacsony termelékenység. A jövőbeni
gazdasági válságok, járványok hatásainak csökkentésére, a nemzeti össztermék és az ebből eredő
jólét növelése érekében szükséges az egy munkavállalóra eső termelés/jövedelmezőség jelentős
növelése. Ez szinte minden ágazatra vonatkozik, kevés olyan terület van, ahol ez nem lehetséges.
A jövedelmezőség növelését lehet fejleszteni a turizmus-vendéglátásban és a kereskedelemben
is, nemcsak az ipar, építőipar területén.

-

A turizmus-vendéglátás az a terület, amely a visszatérő járványnak a leginkább kitett. A belső
turizmus erősítése mellett is szükség lesz e terület állami támogatására addig, amíg a lakosság
többségét nem tudják védőoltással immunizálni. A szálláshely szolgáltatások működését javasolt
hosszú távon az előírások nyugat-európaihoz hasonló könnyítésével versenyképesebbé tenni.

-

A turizmus-vendéglátás mellett a borászati ágazatban van szükség sürgős pénzügyi, fejlesztési
beavatkozásra ahhoz, hogy a járvány okozta helyzetből a borászat nyertesként jöjjön ki.
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4

A terület felhasználás alapelveit lefektető koncepció

Somogy megye területfelhasználásának egységességét nem egyszerű megvalósítani, mert az
Országos Területrendezési Terv mellett a területének északi harmadára a Balaton-törvénnyel
jóváhagyott Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési terve, a másik kétharmadára pedig a
Somogy Megye Területrendezési Terve vonatkozik. A megye területi fejlettségi szintje is erősen
megosztott, területileg erősen kiegyenlítetlen, a fejlettebb balatoni területektől jelentősen elmaradott
a megye déli része. A területfejlesztés alapfeladatának, a területi kiegyenlítésnek eleget téve, a déli
területeket a balatoni térség fejlettségi szintre kell emelni.
A megye térszerkezetére kettősség jellemző, aprófalvas térségek és agglomerálódó térségek.
Somogy nagyobb része aprófalvas térség, a falvak majdnem felének 500 fő alatti a lakosságszáma,
az ország legritkábban lakott megyéje Somogy. Kaposvár környékén agglomerálódás tapasztalható,
a környező falvak népessége nem csökken, illetve kis mértékben növekszik. A Balaton partja
mentén pedig szinte összenőtt települések vannak, az agglomerálódó területen 6 város is található.
A megye fejlődését befolyásolta a földrajzi fekvése, északról a Balaton, délről a Dráva folyó és az
országhatár zárta le. Kapcsolatokat a keletről és a nyugatról szomszédos területekkel tudott
kialakítani, főleg Pécs és Nagykanizsa vonzása érezhető. A három határ menti város (Barcs, Csurgó,
Nagyatád) a horvát Kaproncával, Verőcével és Krizsevcivel létesített kapcsolatot.
Somogy megye térszerkezeti problémáit a társadalmi-, gazdasági-, infrastrukturális- és
geomorfológiai körülmények egyszerre, egymást felerősítve okozzák és fokozzák. A fentiekben
bemutatott településszerkezet miatt nincs a megyének egy domináns nagyvárosi központja, a
megyeszékhely gravitációs súlya már a nyugati és északkeleti megyehatárnál sem érvényesül,
Székesfehérvár és Nagykanizsa vonzáskörzete egyértelműen benyúlik Somogy megye területére. A
megye nemzetközi szinten is látható gazdasági teljesítményét a Balaton parti turizmus generálja,
amely a megye északi határát képezi, ráadásul úgy, hogy a fő közlekedési tengely (M7-es
autópálya), valamint különböző jogszabályi és egyéb keretek tovább erősítik ezt az elválasztó
funkciót, a Balaton különálló státuszát. Somogy megye gyakorlatilag az egyetlen olyan
magyarországi megye, ahol a fő közlekedési tengely úgy fut a megyehatáron, hogy az nem érinti a
megyeszékhely települést. Ez a tény már önmagában indokolná egy nagy transzverzális pálya
kiépítését (tervezett M9-es autóút) ráadásul ezzel egy új nemzetközi jelentőségű térszerkezeti
folyosó is kialakításra kerülne, amely egyszerre tárná fel és dinamizálná Belső-Somogy, Baranya és
Tolna elzárt térségeit. Fenti körülmények pedig végső soron arra a geomorfológiai körülményre
vezethetők vissza, hogy az alapvetően dombvidéki területen nincs egy olyan domináns medence,
ahol a közlekedési folyosók összefutnának, ahol évszázados távlatban létrejött volna egy
kereskedelmi- és ipari társadalmi közösség.
Somogy megye megélhetését a történelem folyamán az agrárium és a hozzá kötődő ipari
tevékenység biztosította. A jövőben a nagy kiterjedésű mezőgazdasági és erdőterületeken keletkező
termékek, alapanyagok feldolgozása szükséges munkahelyek teremtése és a gazdaság fejlesztése
érdekében. Külön kellene vizsgálni, hogy az elterjedt nagyüzemi mezőgazdasági művelésű területek
egy részén a művelést felválthatja-e az élőmunka igényes gazdálkodás (zöldség-,
gyümölcstermesztés, gyógynövénytermesztés) és az állattenyésztés. A periférikus térségben élő
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szaktudás nélküli emberek foglakoztatására nagy élőmunka-igényes feldolgozóipar telepítésénél és
a KKV-szektor megerősítése érdekében a megyében termelődő alapanyagok feldolgozásához
üzemek telepítésénél elsősorban a meglevő barnamezős területeket, felhagyott ipari üzemeket,
mezőgazdasági majorokat kell igénybe venni, kerülni kell a zöldmezős beruházásokat. A települések
belterületének növelését el kell kerülni, törekedni kell a kompakt települési területre. A települések
területi növekedésének fékezését indokolja a csökkenő népességszám. Fenti térhasználati
szempontokra a helyi szociális gazdaságok telephelyének kialakításánál is figyelemmel kell lenni.
A fejlesztéseket, a feldolgozóipari üzemeket és a szociális gazdaságokat összehangoltan,
együttműködve kell telepíteni, hogy ne történjenek párhuzamos, egymás kárára szolgáló
fejlesztések. A városok és környékük szorosabb, intézményesített kapcsolatát, együttműködését ki
kell alakítani, nem csak a funkcionális várostérség, mint területfejlesztési alapegység besorolás
miatt. A fejlesztések koordinálására a területfejlesztési törvény felhatalmazza a megyei
önkormányzatokat.
A szociális gazdaság hangsúlyozása mellett a körforgásos gazdaság modelljének széleskörű
bevezetése lehet a megye felzárkózásának a záloga. A megye településeinek döntő többsége
méreténél és elhelyezkedésénél fogva alkalmatlan működőtőke vonzására, ugyanakkor a rurális
térségek nem működhetnek piaci alapú szekunder szektor nélkül, a szociális gazdaság önmagában
nem tud hosszútávon, támogatások nélkül fenntarthatóvá válni. A korábbiakban bemutatott
térszerkezeti okok miatt jelentős területeken a napi szintű munkába ingázás sem reális fejlesztési
alternatíva. Ezekben a térségekben az ipari ágazat döntően élelmiszergazdaság alapú szükséges,
hogy legyen, de a természeti erőforrások révén – akár a hagyományos szakmák újjáélesztésével –
fel kell tárni azokat a piaci réseket, melyekben a somogyi, kisszériás, ökológiailag tiszta termékek
versenyképesek lehetnek.
Sok település jogos igénye a meglevő közintézmények épületeinek felújítása, energetikai
korszerűsítése. A közösségépítés megfelelő tereit biztosítani kell, a falvak fiataljainak
megtartásához a sportolási feltételek is szükségesek. A megye településein jelentős mennyiségű
kihasználatlan, üres, részben pusztuló épületállomány van, ezek hasznosítását a
gazdaságfejlesztésben, a feldolgozóiparban meg kellene oldani. A hasznosításra váró megyei
épületállományról adatbázis létrehozása fontos lenne és kiajánlásuk esetleg tőkevonzó képességet
is jelenthetne. A meglevő épületek feldolgozóipari vállalkozás céljára történő használata lehetne az
elnéptelenedő falvak megmaradásának egyik eszköze, a közbiztonság javítása mellett. Az erősen
öregedő népesség miatt az idősek gondozásának feltételeit biztosítani szükséges. A somogyi
falvakban - nem csak a kis- és aprófalvakban - rengeteg üres, nem értékesíthető lakóház - gazdasági
épületekkel, gyümölcsfás, nagy kerttel - van, amelyek országos értéket jelenthetnének, a
hasznosításukra programot /például állami bérlakások/ kellene kidolgozni.
A néhány évtized múlva kihaló falvak épületállományának – külön kiemelve a műemlékeket sorsával, megőrzési lehetőségével már most el kell kezdeni foglalkozni. Részletes programot,
terveket kell készíteni az elöregedő és kihaló falvak társadalmi problémáinak kezelésére, központi
intézkedésekkel erősíteni szükséges az alközpontokba történő betelepülést (a térségen kívülre
történő elvándorlással szemben), meg kell tervezni a 2050-es lakossági viszonyokra a
közszolgáltatások ellátását.
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A nagyobb munkahelyteremtő beruházásokat városokba kell telepíteni, figyelemmel a barnamezős
területhasználatra és törekedve a vonzáskörzetükben rendelkezésre álló munkaerő szaktudásának
kihasználására, a jobb elérhetőség és a rövidebb munkába járási idő miatt. Természetesen ehhez a
közösségi közlekedés fejlesztése is szükséges, a meglevő vasútvonalak korszerűsítése és munkábajáráshoz igazodó menetrendek szükségesek. A hiányzó mellékutak megépítése, a meglevő utak
korszerűsítése, a kerékpárút hálózat kiépítése a munkába járás feltételeit biztosítja. Továbbá az IT
és infrastrukturális hálózatának szélesebb körű elérhetősége javítja a távmunka feltételeit, így a
népesség megtartására ösztönöz
A Balatonnak nemzetközi rekreációs térséggé fejlesztése érdekében a terület felhasználást a
törvénnyel jóváhagyott Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési terve és az SMTrT biztosítja.
A Balaton déli partján a települések nagyobb részén az építészeti arculat javítása szükséges. A
háttértelepüléseket be kell vonni az üdülővendégek ellátásába és a turisztikai kínálatot bővíteni kell
a „háttértelepüléseken” levő idegenforgalmi szolgáltatásokkal, természeti és építészeti értékekkel,
összhangban a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepciójával.
A megye fejlesztésében a turizmusnak a Balaton-part mellett más térségekben is kiemelt tényezővé
kell válnia. A Zselic és a Dráva-mente érintetlen térségei olyan turisztikai potenciállal rendelkeznek,
melyek a 2021 után időszak fejlesztéseiben kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak.
A megye területén az országos kerékpárút-hálózat elemeinek építését – közlekedésfejlesztési
stratégia alapján - szorgalmazni kell, mert nem csak az idegenforgalmi célokat tudná szolgálni,
hanem a hivatásforgalomban is szerepe lehetne. A térségi kerékpárutak megvalósításához – a
mellékúthálózat hiányzó elemeivel együtt – az ütemezést is tartalmazó stratégiai tervet kell
készíteni, a forrás megszerzésére törekedni kell, térségi és megyei szintű beruházásként lehet
kezelni. Mindez összekapcsolandó a közúthálózati fejlesztésekkel.
A meglevő folyók, vízfolyások és a több mint 400 db állóvíz indokolja az öntözési célokat is
szolgáló vízrendezési terv alapján történő vízgazdálkodás kialakítását. A haltenyésztés fejlesztésére
az élelmiszertermelés érdekében szakmai javaslatot kellene készíteni. A megye területére a
mezőgazdasági struktúra átalakíthatóságának bemutatása után a klímaváltozás, az öntözés
szükségessége miatt vízgazdálkodási tervet kell készíteni, amely külön kiemelten foglalkozik a
Balaton szükséges vízmennyiségének biztosításával is.
A természeti és a táji értékek megőrzését, védelmét kiemelten kell kezelni a fejlesztések során. Az
ökológiai hálózat egyben tartását és fejlesztését a megyei területrendezési terv is biztosítja. A
tájkarakter és a biodiverzitás megőrzését minden fejlesztés, beruházás során biztosítani kell, a
természet- és környezetvédelmi szempontokat messzemenően figyelembe kell venni a társadalom
érdekei mellett. Az ipari ökoszisztéma (minél kevesebb legyen a hulladékképződés, az egyik
technológia hulladéka a másiknak alapanyaga legyen) minél nagyobb aránya fontos szempontja kell
legyen a fejlesztési területek kijelölésének és az egymás mellé kerülő fejlesztéseknek.
Az erdőterületeken és mezőgazdasági területeken keletkező biomassza-alapanyagot, mint megújuló
energiaforrást inkább helyi energiagazdálkodási rendszerben érdemes hasznosítani, a szállítási
úthosszak csökkentése érdekében. Megújuló energiaforrásként a geotermikus energia is számításba
vehető, térszerkezeti vonzata ugyan nincsen. A megye területére térségenként energetikai
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hasznosítási tanulmányt kellene készíteni, amely feltárja a biomassza alapanyagot, az erőművek
telepítési helyét, a helyi hasznosítás lehetőségét és a geotermikus energia felhasználásának
lehetőségeit. Az alternatív energiák mezőgazdasági hasznosítására is ki kell térni a tanulmányban.
A napenergia használatára a morfológia és az SMTrT korlátozása miatt nagy valószínűséggel csak
kisebb területeken és épületenként fog sor kerülni, bár napelem park létesítésének igénye felmerült.
A helyi környezettudatosság és energiatakarékosság közösségi fejlesztésének programját ki kellene
dolgozni.
A települések közmű-infrastruktúráinak korszerűsítése szükséges, fontos az ivóvíz minőségének
javítása és a falvak nagyobb részében hiányzó szennyvízkezelés megoldása. Szorgalmazni kell az
illegális vízkivételek megelőzését, a talaj vízháztartásának megóvásához.
Somogy megye aprófalvas szerkezete változás előtt áll. Ha nem sikerül a népességfogyást
megállítani, akkor néhány évtized múlva a térszerkezetben jelentős változás következik be, több
mint száz falu válik emberek nélkülivé, kihalttá. Az üres, nem értékesíthető lakóházakat kevés
költséggel az állami bérlakás-programba lehetne bevonni. Szinte önfenntartó családi gazdaságok
jöhetnének létre, családoknak megélhetést biztosítva és a kihaló falvak népességét pótolva. A falvak
megtartásának eszköze lehetne a kis- és aprófalvak feladatmegosztáson alapuló egyenrangú
együttműködése, amelynek alapjául az ésszerű közlekedési kapcsolat vagy akár a
településcsoporton belüli helyi közösségi közlekedés, illetve az alapfunkciók biztosítása
szolgálhatna.
A hulladék-feldolgozás és - hasznosítás számára a területek biztosítottak a megyében. Somban
hulladék-válogató csarnok építésének előkészítése folyamatban van és Kaposvár területén a
feldolgozás számára biztosított a terület a várostól keletre, a szennyvíztisztító mellett. A
hulladékfeldolgozásban rejlő munkalehetőséget érdemes lenne feltárni.
A megye kelet-nyugati irányú nagytérségi kapcsolatainak érdekében rendkívül fontos az M9
autópálya mielőbbi megépítése. A megyén belüli szükséges közlekedési célú fejlesztések: a városok
és környékük, a megyén belüli és kívüli városok közötti, valamint a határon átnyúló horvátországi
településekkel közlekedési kapcsolatok erősítése, kiépítése. A közösségi közlekedés fejlesztése, a
magas településsűrűség és az alacsony lakosságszám miatt - akár kisebb településcsoportok között
is - szükséges a munkaerő mobilitása érdekében, ezt a célt is szolgálná a hivatásforgalmat is
bonyolítani képes kerékpárúthálózat kiépítése.
Somogy megye belső erőforrásait és értékeit fel kell tárni a megfelelő kezelés (pl. megőrzés,
védelem, felhasználás) és a fenntartható fejlődés érdekében. Ez tipikusan megyei önkormányzati
feladat lehetne. A lakosság bevonásával készítendő megyei erőforrás-térképen kellene ábrázolni értékleltárral alátámasztva - a szabad humán munkaerőt, az épített örökség elemeit, az üres középés gazdasági épületeket, a táji és természeti értékeket (kiemelten Dráva, Balaton), az érintetlen
természeti környezetet, a feldolgozható alapanyagokat, agrárpotenciált, mezőgazdaságban és az
erdőgazdaságban rejlő lehetőségeket, a felszín alatti és felszíni vizeket, alternatív energiaforrásokat
(biomassza-alapanyag, termálvíz, földhő), szénhidrogén készletet, a fejlesztési szándékokat
(szervezeti, önkormányzati, magán), és a határ menti kapcsolati lehetőségeket.
A horvát határ menti kapcsolatokkal, a három város, Barcs, Csurgó, Nagyatád meglevő horvát
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települési kapcsolataival, az abból kovácsolható előnyökkel a gazdaságfejlesztésben lehet számolni.
Az együttműködés megvalósítása érdekében a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, utak, Dráván
üzemelő kompok, hidak létesítését szorgalmazni kell. A Dráva folyó és térsége komplex fejlesztési
tervét Horvátországgal közösen kell elkészíteni. A Dráva egyedi természeti adottságai mellett a
gazdaság számára is lehetőség, idegenforgalmi szolgáltatások, vízi turizmus, ivóvízbázis,
geotermikus energia. Mindez lehetne akár egy speciális, országhatáron átnyúló dél-somogyi
program alapja, mert az érintetlen természeti környezet idegenforgalmi hasznosítása és a hátrányos
helyzetű népesség foglalkoztatása is lehetne a tartalma.

4.1

Stratégiai térstruktúra bemutatása
10. ábra: Stratégiai térstruktúra
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Forrás: saját szerkesztés

A fenti térképen 6 – a területi specifikus célokhoz igazodó – területi lehatárolás van jelölve, melyek
a következők:
− Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (zöld)
− Kaposvár - fenntartható városfejlesztéssel fejlesztendő terület (bordó)
− Járásközpontok, városok (halvány bordó)
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− Fejlesztendő belső vidéki térség (narancssárga)
− Csurgói és Barcsi komplexen fejlesztendő járások (kék)
− Turisztikai terület: szűkebb Balaton-part, Dráva-part és Zselic (világoskék sávozás)
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5
5.1

A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere
A prioritások azonosítása

A fejlesztési koncepció célrendszerében foglalt átfogó-, tematikus és területi célok elérése
érdekében meghatározásra kerültek azok a prioritások, melynek keretében az adott beavatkozások,
mint a koncepció végrehajtása során alkalmazott fejlesztési eszközök alkalmazására sor kerül.
A specifikus célok elérését biztosító prioritások rendszere a tematikus specifikus célok köré
csoportosítva kerül bemutatásra, azaz a prioritások direkt módon illeszkednek a tematikus specifikus
célokhoz, így azok közvetlenül megfeleltethetők egymással. Fontos azonban megjegyezni, hogy a
3.1 Belső koherencia vizsgálat fejezetben jelzett módon a tematikus specifikus célok alá besorolt
prioritások egyben komplex formában szolgálják a területi célkitűzések elérését is.
1. Tematikus specifikus célhoz (A XXI. századi globális kihívásokra választ adó gazdasági
tevékenységek fejlesztése, támogatása) illeszkedő prioritások:
I. prioritás: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése, a járási
központok foglalkoztatási kapacitásának javítása az ipari infrastruktúra fejlesztésével, a
helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése
A prioritás keretében tervezett beavatkozások (intézkedések) indikatív listája:
− Feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése;
− A járásközpontok foglalkoztatási képességének a javítása az ipari infrastruktúra
fejlesztésével;
− A somogyi termékek piacra jutását segítő szervezetek támogatása;
− Regionális együttműködés támogatása;
− Tudástranszfer és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban.
II. prioritás: A somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató
szektorban
A prioritás keretében tervezett beavatkozások (intézkedések) indikatív listája:
− Üzleti infrastruktúra fejlesztése;
− Megyei gazdaságfejlesztési ügynökség létrehozása;
− Foglalkoztatás-bővítő program;
− K+F+I program;
− Vállalkozások együttműködésének támogatása;
− Beruházás- és befektetés-ösztönzés;
− Vállalati tanácsadó és mentorprogram;
− Pénzügyi eszközök.
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III. prioritás: Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése
A prioritás keretében tervezett beavatkozások (intézkedések) indikatív listája:
− Területi fókuszú komplex turisztikai termékek innovatív fejlesztése;
− Tematikus élményláncok kialakítása;
− Aktív és ökoturisztikai programfejlesztés
− Minőségi turisztikai szolgáltatás- és vendéglátás-fejlesztés;
− Piacra jutást és marketinget hatékonyan támogató intézményrendszer megerősítése.
2. Tematikus specifikus célhoz (Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság
kompetenciáinak fejlesztése) illeszkedő prioritás:
IV. prioritás: A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása
A prioritás keretében tervezett beavatkozások (intézkedések) indikatív listája:
− Piacképes tudást biztosító, gyakorlatorientált szakképzési rendszerek kialakítása és a
felnőttoktatás támogatása (különösen az erdészeti, vadászati, turisztikai, műszaki
képzés fejlesztése, piaci igényekhez alkalmazkodó szakmunkásképzés fejlesztés a
siófoki központú TISZK tudásbázisán);
− A lakosság általános informatikai és idegennyelvi tudásának és képességeinek a
fejlesztése;
− A felsőoktatás minőségi fejlesztése Somogy megyében;
− Az alap- és középfokú oktatás színvonalának növelése;
− Az óvodák igény-alapú fejlesztése;
− Bölcsődei férőhelyek növelése.
3. tematikus specifikus célhoz (Helyi szintű körforgásos gazdasági struktúrák kialakítása, a
termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása) illeszkedő prioritások:
V. prioritás: A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye
lakosságának életminőség javítását elősegítő környezetgazdálkodási beruházások
támogatása
A prioritás keretében tervezett beavatkozások (intézkedések) indikatív listája:
− Lakossági energiafelhasználás csökkentése és energiaközösségek kialakításának
ösztönzése
− Energia hatékony és megújuló energiaforrásokat használó termelési technológiák
alkalmazásának ösztönzése;
− A megújuló energiaforrásokra épülő helyi, közösségi energiatermelő- és ellátó
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rendszerek elterjesztése;
− A mezőgazdasági termelésre gazdaságosan nem hasznosítható területeken
biomassza termelő ültetvények létesítése;
− A környezetvédelmi kommunális közszolgáltatások rendszerének fejlesztése;
− A hulladék feldolgozó és hasznosító ipar innovatív beruházásainak, ill. az iparág
letelepedését szolgáló fejlesztések támogatása.
4. tematikus specifikus célhoz (A hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi
integrációjának elősegítése) illeszkedő prioritás:
VI. prioritás: A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló
fejlesztések támogatása
A prioritás keretében tervezett beavatkozások (intézkedések) indikatív listája:
− A periférikus térségekben az elszegényedés megállítását és a munka világába történő
reintegrációt szolgáló, helyi adottságokra épülő élőmunka igényes tevékenységek
támogatása, a szociális gazdaság megerősítése;
− A kulturális és természeti örökség védelmét és a helyi identitás erősítését szolgáló
fejlesztések támogatása;
− a társadalmi, szociális kohézió erősítését szolgáló közösségépítő programok
megvalósításának támogatása.

5. tematikus specifikus célhoz (Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a
szolgáltatási intézményrendszer megerősítése) illeszkedő prioritások:
VII. prioritás: Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek
fejlesztése, valamint településfejlesztés
A prioritás keretében tervezett beavatkozások (intézkedések) indikatív listája:
− A közúti- és vasúti infrastruktúrába történő összehangolt befektetések megvalósítása;
− Fenntartható közösségi közlekedési infrastruktúrák létrehozása és a közlekedés
alternatív formáinak előmozdítása;
− Integrált településfejlesztési akciók támogatása;
− Kisléptékű, pontszerű településfejlesztés jellemzően vidéki térségekben;
− Egészségügyi alap- és szakellátás, valamint az önkormányzati járóbeteg ellátás
infrastrukturális fejlesztése;
− A szociális alap- és szakszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások (bölcsőde,
családi napközik stb.) valamint az óvodai ellátás infrastruktúrájának, és a
szolgáltatások minőségének fejlesztése, a hozzáférés javítása;
− Lakosságmegtartó szolgáltatások piaci alapú fejlesztésének a támogatása.

5.2

A felülvizsgálati, módosítási folyamat, a társadalmasítás és legitimáció leírása
71

Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója

A Somogy Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai között meghatározó a 2014-ben
elkészült Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata és módosítása,
valamint a Somogy Megyei Területfejlesztési Program értékelésen alapuló felülvizsgálata és
szükség szerint módosítása.
A területfejlesztési koncepciók felülvizsgálatának és módosításának központi koordinációját a
Pénzügyminisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságának
Területfejlesztési Tervezési Főosztálya végzi. A megyei önkormányzatok, illetve az általuk
kijelölt intézmények, megbízott szereplők felelősek a 2021-2027 közötti időszak területi (megyei)
fejlesztéspolitikai dokumentumainak elkészítéséért, a fejlesztések területi koordinációjáért. A
területi tervek aktualizálása a 2021-2027 közötti uniós tervezési időszak fejlesztési
dokumentumainak tervezését és (elsősorban a területi operatív program esetében) végrehajtását is
támogatja. A megyei területfejlesztési tervezési folyamat az alábbi főbb feladatokból áll:
− a helyzetfeltáró, helyzetértékelő dokumentumok frissítése, elkészítése a területfejlesztési
koncepció előkészítő fázisaként
− a 2014-2020 közötti tervezési időszakhoz kapcsolódó, átfogó céljait tekintve 2030-ig
érvényes területfejlesztési koncepció (előkészítő és javaslattevő fázis) felülvizsgálata és
módosítása
− a 2020-ig érvényes területfejlesztési program (stratégiai és operatív programrész)
megújításával a 2021-27-es időszakra új területfejlesztési program összeállítása
− területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálat készítése
− a területfejlesztési tervekhez környezeti vizsgálat készítése az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően
− a 2021-2027 közötti uniós programozási időszak területfejlesztési operatív programjának
végrehajtását támogató megyei integrált területi program összeállítása
− a tervezési folyamat során a partnerség biztosítása (partnerségi terv kidolgozása és
végrehajtása)
− területi koordináció ellátása
− uniós forrásból (a területi operatív programhoz kapcsolódóan) támogatandó megyei
projektkezdeményezések gyűjtése
Az uniós tervezési koordinációért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
felhatalmazást kapott a Kormánytól az Európai Bizottsággal történő egyeztetések megkezdésére,
valamint az európai uniós tervezési dokumentumokra vonatkozó partnerségi folyamat 2020 III.
negyedévében történő elindítására. A területfejlesztési terveknek összhangban kell lennie a
Partnerségi Megállapodás (PM) és az operatív programok tartalmával is. Az operatív programok
közül a területi alapú fejlesztéseket magában foglaló Versenyképes Magyarország Operatív
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Programhoz (VMOP) a területfejlesztési tervek közvetlenül, a területfejlesztési koncepción és
programon alapuló az operatív program végrehajtását megalapozó integrált területi programon
(ITP) keresztül, míg az ágazati operatív programokhoz közvetetten kapcsolódnak.
A programozási munka előkészítő szakaszában a megyei önkormányzat vezetői ezúttal – a
járványügyi helyzetre való tekintettel – „online megyejárásba” kezdtek, hogy a tervezésbe a
megyében működő települési önkormányzatok, kistérségi társulások, gazdálkodó és civil
szervezetek egyaránt bekapcsolódjanak. A vezetőség a megyejárás során a megye társadalmi,
gazdasági és civil életének szereplőitől az adatok, nyilvántartások rendelkezésre bocsátásában, a
meglévő fejlesztési tervek, programok megküldésében, a projektek kidolgozásában, és társulási
együttműködési kapcsolatok kezdeményezésében kért partnerséget. Az önkormányzatokkal való
virtuális kapcsolatfelvételt a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett vállalkozások
felkeresése egészítette ki, mely szintén online zajlott. Ez a kétágú projektgyűjtés eredményeként
egy strukturált projekt kataszter fog elkészülni, mely megalapozza a területfejlesztési program
tervezését.
A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció elkészítése „a területfejlesztési koncepció, a
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól”
szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján történt. A koncepció készítői a fenti jogszabály
előírásaira alapozott tervezés mellett figyelembe vették a kormányzati szervek segédleteit,
útmutatóit, és a szakmai konzultációk javaslatait. A megyei fejlesztési koncepció a Somogy
Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából készült el.
A Somogy Megyei Közgyűlés 2012. november 30-i ülésén, 64/2012.(XI.30.) számú közgyűlési
határozatával fogadta el Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának helyzetfeltáró
munkarészét. A munkarész elfogadását széleskörű társadalmasítás előzte meg. A megyei
területfejlesztési koncepció tervezése során a 2012-ben elkészült helyzetfeltárást a jelen
dokumentumban foglalt javaslattevő fázis követi, amelyben a megye jövőképének, fejlesztési
célrendszerének és a célok eléréséhez szükséges fejlesztési irányok, beavatkozási területek
meghatározására kerül sor.
A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció legitimációja a Pénzügyminisztérium által
kibocsátott útmutatóban meghatározott szempontok szerint történik.
A 218/2009 Korm. rendelet rögzíti a területfejlesztési tervek egyeztetési rendjét. A megyei
területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni a rendelet 10.
melléklet 1. és 2., 6-8., 10. és 13. pontjában meghatározott szerveknek, továbbá a szomszédos
megyei önkormányzatoknak.
A Somogy megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága ……………-i ülésén döntött a megyei
területfejlesztési koncepció munkaanyagának társadalmi vitára bocsátásáról. A társadalmi
egyeztetést követően a megyei területfejlesztési koncepciót a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése hagyja jóvá.
A megyei területfejlesztési koncepció végleges változatának kialakítását követően, a megyei
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területfejlesztési program véglegesítésével párhuzamosan zajlik a koncepcióra és a programra
vonatkozó együttes területi és környezeti hatásvizsgálat készítése. A területi hatásvizsgálati
dokumentáció tervezetében meghatározott szakmai javaslatok a jelen dokumentum véglegesítése
során figyelembe vételre kerülnek. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Skv. Korm. rendelet) a megyei
területfejlesztési tervekre stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatását írja elő (1. melléklet), amely
a területi hatásvizsgálat tervezési folyamat részeként készül. Az országhatáron átterjedő
környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott
egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 132/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) és az Skv. Korm. rendelet előírásai alapján az országhatáron
átterjedő környezeti hatások kezelése is figyelembe vételre kerül a hatásvizsgálat során.

5.3

Felelősség és intézményrendszer - A koncepció üzenetei

A fejezet célja, hogy kijelölje a későbbi programozás tárgykörét, azaz nagyvonalakban ismertesse
a megyei önkormányzat, mint a koncepció tervezésért felelős szerv lehetséges szerepét annak
megvalósításában és végrehajtásában – teszi mindezt úgy, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre az
ehhez szükséges valamennyi információ.
A megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozására vonatkozó 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
és a Pénzügyminisztérium útmutatója alapján itt szükséges meghatározni a tervezés felelősének
kompetenciájába eső témákat, területeket (is), azaz jól lehatároltan el kell tudni különíteni, hogy:
− a koncepció mely részére épülhet a megye általi vállalásaként felfogható program
vagy projekt, illetve
− a koncepció mely részei esnek kívül a megye felelősségének kompetenciáján, ennél
fogva más felelős szereplők számára felfogható üzenetekként értelmezhetők.
Az utóbbi kategóriába sorolható tématerületek meghatározása egyszerűbb feladat. A koncepció
útmutató szerint elvárt címzetti csoportoknak szóló legfontosabb üzenetei az alábbiak szerint
azonosíthatók:
Közszférán kívüli szereplők:
− civil szervezetek: törekedjenek a civil társadalom fejlődésére, vállaljanak szerepet a
helyi közösségek megerősítésében, az ehhez elengedhetetlenül szükséges emberi
kapcsolatok kialakításában; közösségfejlesztéssel, közösségi munkával erősítsék a
társadalmi kohéziót, a helyi és somogyi identitást; működjenek közre a helyi kulturális
és természeti örökség közös gondozásában, a hagyományok ápolásában, a helyi tudás
megőrzésében és átörökítésében; aktívan vegyenek részt környezetük fejlesztési
elképzeléseinek kialakításában;
− egyházak: a vallás civil társadalomban betöltött szerepéből fakadóan a koncepció
egyházaknak szóló üzenetei megegyeznek a civil szervezeteknek fentebb már
megfogalmazottakkal;
− gazdasági szereplők: aktív közreműködésükkel segítsék elő a termelő-feldolgozó és
értékesítő rendszerek hatékony együttműködését; a vállalati együttműködések
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elmélyítésével vállaljanak szerepet a somogyi termékek piacra jutás feltételeinek
javításában; a K+F+I tevékenységek fejlesztésében; eszközöljenek beruházásokat a
megyében hagyományosan jelenlévő és élőmunka igényes ágazatokban (különösen a
helyi/térségi termelésre alapozott élelmiszer- és feldolgozóiparban, az agráriumban és
az erdészetben, a turizmusban);
Ágazatok:
− gazdaságpolitika: a szabályozási környezet módosításával (pl. szabad vállalkozási
zóna, egyéb adókedvezmények pl. kiemelt üdülőkörzetben) ösztönözze vállalkozások
indítását és betelepülését, a foglalkoztatottság növelése érdekében munkahelyek
létrehozását (elsősorban a KKV-szektorban); segítse elő a megye adottságaira, a
meglévő tapasztalatokra épülő ágazatokba történő beruházásokat (különösen a
helyi/térségi termelésre alapozott élelmiszer- és feldolgozóipari kapacitások
kiépítését, az agrárium és erdészet megerősítését, a balatoni turizmus fellendítését);
támogassa a megyében jelenlevő kutatás-fejlesztési kapacitások megerősítését, az
innovációs folyamatokat;
− közlekedéspolitika: a települési/térségi/megyei szintek elérhetőségét biztosító
közlekedési infrastruktúrába történő befektetések révén ösztönözze a beruházásokat,
új vállalkozások létrehozását és a munkahelyteremtést, javítsa a mobilitás, a munkába
járás feltételeit; járuljon hozzá a magyar-horvát határon átnyúló közlekedési
kapcsolatok javításához, ezáltal a nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyüléséhez;
− kitermelő ágazati politikai, energia és klímapolitika: segítse elő a helyi szinten
elérhető energiaforrások tudatos használatára alapozott közösségi szintű
energiatermelő- és ellátórendszerek elterjedését; ösztönözze klímaváltozás várható
káros következményeinek helyi, térségi szinten elérhető eszközökkel történő
megelőzését, mérséklését (az öntözéses gazdálkodás feltételeit is megteremtő
komplex vízgyűjtő gazdálkodási szemléleten keresztül történő vízrendezés
megvalósítását); lásd még környezetpolitika
− környezetpolitika: a megye természeti értékeinek és erőforrásainak, kedvező
környezeti állapotának megóvása érdekében támogassa a környezeti és
klímaváltozással járó kockázatok csökkentését, a környezetbiztonság javítását célzó
infrastrukturális beruházásokat (pl. hulladékgazdálkodási programok); ösztönözze a
környezetipari termelésbe történő innovatív beruházásokat (különösen a
hulladékhasznosítást);
− agrárpolitika, élelmiszergazdaság: mezőgazdasági alapanyagokra épülő, nagy
hozzáadott értékű termék előállításának, feldolgozásának, piaci értékesítésének
feltételeinek javításával járuljon hozzá Somogy megye agrárgazdaságának
fejlődéséhez; ösztönözze a termelői, valamint a termelő-feldolgozó és értékesítő
rendszerek együttműködésiet; támogassa a somogyi termékek piacra jutását segítő
szervezetrendszer felállítását;
− vidékfejlesztés: a koncepció értelmezése szerint elsősorban területi szempont, sem
mint ágazati politika, így a szektoriális logika mentén megfogalmazott üzenetek
hangsúlyosan kell, hogy a vidékies térségekben (is) érvényesüljenek;
− egészségügyi politika: mindenki (különösen a perifériákon elhelyezkedő, jellemzően
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hátrányos helyzetű csoportok által lakott térségekben élők) számára biztosítsa az
egyenlő esélyű hozzáférést a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz, szociális
alapellátáshoz;
− szociálpolitika: a szabályozási környezet módosításával segítse elő a kedvezőtlen
demográfiai folyamatok megállítását, visszafordítását, mérsékelve annak a térséget
sújtó negatív hatásait;
− oktatáspolitika: mindenki (különösen a perifériákon elhelyezkedő, jellemzően
hátrányos helyzetű csoportok által lakott térségekben élők) számára biztosítsa az
egyenlő esélyű hozzáférést a magas színvonalú alap- és középfokú oktatáshoz,
felsőoktatáshoz; a foglalkoztatottsági szint emelése érdekében segítse elő a munkaerőpiaci irányultságú, keresletvezérelt szak- és felnőttképzési rendszerek kialakítását, az
élethosszig tartó tanulás széleskörű elterjesztését; ösztönözze a felsőoktatási
intézmények innovációs potenciáljának erősítését célzó fejlesztéseket; a felsőoktatásiés piaci szereplők együttműködésének támogatásán keresztül járuljon hozzá az
alkalmazott kutatási eredmények piaci hasznosulásához, a gazdaság fejlesztéséhez
(is);
− kultúrpolitika: nem került rögzítésre az ágazatnak szóló konkrét üzenet, a tervezés
következő szakaszaiban kerülhet megfogalmazásra;
− központi közigazgatás-szervezési politika: nem került rögzítésre az ágazatnak szóló
konkrét üzenet, a tervezés következő szakaszaiban kerülhet megfogalmazásra;
− önkormányzati politika: a helyi szabályozási környezet módosításával (pl. helyi
adókedvezmények) ösztönözze külső vállalkozások betelepülését, új vállalkozások
indítását, a munkahelyteremtést; helyi fejlesztési programok kidolgozásán keresztül
biztosítsa a település üzleti és szolgáltató funkcióinak megerősítését, egyéb
funkcióbővítő (közösségi, kulturális, stb.) fejlesztésének lehetőségét;
− igazságügyi politikai: nem került rögzítésre az ágazatnak szóló konkrét üzenet, a
tervezés következő szakaszaiban kerülhet megfogalmazásra;
− honvédelmi politika: nem került rögzítésre az ágazatnak szóló konkrét üzenet, a
tervezés következő szakaszaiban kerülhet megfogalmazásra;
Egyéb szereplők:
− szomszédos és más megyék (ide értve a horvát területeket is): az együtt gondolkodás
feltételeinek megteremtésén keresztül járuljon hozzá a térségi együttműködés
előmozdításához, a kölcsönös érdekeltségen alapuló fejlesztések megvalósításához,
az abban rejlő lehetőségek kihasználásához,
-

A szomszédos megyékkel együttműködés szükséges számos területen:
Balaton fejlesztése, M9 autóút, 75. sz. főút megvalósítása, országos és térségi
jelentőségű kerékpáros nyomvonalak megépítése, közösségi közlekedés
fejlesztése,
vasútvonalak
korszerűsítése,
egyetemi
tudásbázisok
információcseréje;

-

Veszprém és Zala megyék esetében különösen: a BKÜ komplex
fejlesztéséhez, a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtésén
keresztül a térség gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítéséhez;
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-

Baranya, Zala és Kapronca-Kőrös (Koprivničko-križevačka), VerőceDrávamente (Virovitičko-podravska) megyék esetében különösen: a horvát
határ menti térségek és a Dráva-medence összehangolt fejlesztéséhez, a
periférikus helyzet oldásához, pl. közös vállalkozások és vállalkozói övezetek
együttműködésével (Barcs-Verőce);

-

Tolna megye esetében különösen: a Sió-csatorna összehangolt turisztikai
fejlesztéséhez, és az általános gazdasági kapcsolatok erősítéshez pl. az
elérhetőség javításával (M9);

-

Baranya megye esetében különösen: a Zselic összehangolt turisztikai
fejlesztéséhez, és az általános gazdasági kapcsolatok erősítéshez pl. az
elérhetőség javításával (67 sz. főút), a felsőoktatási szereplők
együttműködésének javításával (Pécsi Tudományegyetem és MATE);

A további lehetséges címzetti körökre (más megyékben található települési önkormányzatok,
járási hivatalok, helyi fejlesztési programok) vonatkoztathatóan a koncepció nem fogalmaz meg
konkrét üzenetet, illetve a fent strukturált logika mentén az korábban már bemutatásra került (a
megye települési önkormányzatai, lásd önkormányzati politika).
A megyei koncepciónak nem feladata, hogy konkrét fejlesztések, projektek, szereplők vagy
időzítés mellett elkötelezze a megyét, mivel az már program szinten definiálható elvárás,
ugyanakkor a térség számára meghatározott jövőképből, a kitörési pontokból – elsősorban a
fejlesztési célok rendszeréből – kiolvashatók az egyébként már beavatkozási szinten is
értelmezhető elemek.
Ha a koncepcióra épülő megyei program kereteinek meghatározását a területfejlesztésre fordítható
források oldaláról közelítjük meg, akkor kijelenthetjük, hogy a megyei fejlesztések
megvalósítására döntően európai uniós források felhasználásával nyílik majd lehetőség. Ennek
ismeretében a megyei program intézményrendszere szervesen illeszkedik a Strukturális Alapok
és a Kohéziós Alap hazai intézményrendszeréhez.
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCVIII. törvény a területfejlesztés intézményrendszere vonatkozásában alapvető
módosításokat hajtott végre: a fejlesztési tanács intézménye mind regionális, mind megyei, mind
kistérségi szinten megszűnt, a korábban ötszintű területfejlesztési intézményrendszer három
területi egységre: országos, megyei, és települési szintre koncentrálódik. Az átalakítás mintegy
előzményeként értelmezhető a helyi önkormányzatokról szóló törvényben rögzített új
feladatelosztás, melynek értelmében a területfejlesztési és területrendezési feladatok címzettjei a
megyei önkormányzatok lettek.
A 2021-2027-as Európai Uniós programozási időszak területfejlesztési tervezése kapcsán a
megyei, regionális szintek, illetve a szaktárcák közötti szakmai koordináció és a tervezési
feladatok elvégzéséhez szükséges módszertani útmutatók elkészítése részben a
Pénzügyminisztérium, részben az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a
Miniszterelnökség feladata.
Intézményrendszer
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A megyék területfejlesztésben betöltött szerepét tovább erősítette a 2014–2020 közötti európai
uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával
összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat, melynek
értelmében a megyék meghatározó szerepet kaptak a területfejlesztési források felhasználásának
tervezésében, jelesül biztosítani kell hatékony közreműködésüket a területi operatív programok
tervezésében.
14. Táblázat: A 2021–2027 közötti uniós források felhasználását biztosító operatív programok
Operatív program
(indikatív megnevezés)
Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP)
Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP)
Mobilitás Operatív Program (MIOP)
Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP)
Humánfejlesztési Operatív Program (HOP)
Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP)
Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP)

Forrás
ERFA, ESZA+
ERFA, KA, ESZA+,
Igazságos Átmenet Alap
ERFA, KA
ERFA, ESZA+
ESZA+, ERFA
ERFA
ETHAA

Forrás: palyazat.gov.hu

A megyei önkormányzatok e tekintetben meghatározott feladatait a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény definiálja. A törvény
értelmében a megyei önkormányzat dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról,
továbbá monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív
programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában.
A jogszabály értelmében a megyei önkormányzat jelentős koordinatív szerepet is kapott a
programozásban, ami széles körű együttműködést vár el a területi tervezésben érintett megyei
szervezetek, önkormányzatok tekintetében. Ennek okán a megyei területfejlesztési koncepció
elfogadására a megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével, továbbá a stratégiai
tervezéséért felelős miniszter (pénzügyminiszter) állásfoglalásának beszerzését követően
kerülhet sor.
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Ügyiratszám: SMÖH/2-3/2021.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2013. november 4. napján 118
önkormányzat közös akaratával önálló jogi személyiségű társulásként alakult meg. A
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás elsődleges funkciója a munka- és tűzvédelmi
feladatok társulási tagok és szerződött partnerek számára való ellátásának biztosítása.
A Társulásnak a Somogy Megyei Önkormányzat is tagja.
A társult tagok tagdíjat fizetnek a Társulási Megállapodás alapján a feladat ellátásáért,
valamint csekély összegű működési hozzájárulást szintén a Társulási Megállapodás
alapján (5.000 Ft/év/tag) a társulás működtetésével kapcsolatos adminisztratív költségek
ellátására. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Mötv.
95. § (4) bekezdése értelmében a társulás székhelyén működő Somogy Megyei
Önkormányzat Hivatali szervezete látja el a gazdálkodással kapcsolatos és egyéb
munkaszervezeti feladatokat.
Már előzetesen Társulási Tanácsülésen is tárgyalta a testület, hogy a Társulás működése
több okból nehézségekbe ütközik.
Az önkormányzatok a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásával bízták meg a
Társulást 2013-ban. A feladatellátás megvalósításához közbeszerzési eljárás keretében
választotta ki a Társulás a szolgáltatást ellátó vállalkozót, eleinte évente, majd 2018.
február 05-től 3 évre 2021. február 05-ig terjedő időre. A feladatellátás
megvalósításához közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Safety Geo Bt.
szerződése 2021. február 05-én lejár, így a feladat elláttatása érdekében ismét
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
A közbeszerzési eljárást 2020 decemberében a következő időszakra a körülmények
jelentős megváltozása miatt nem lehetett kiírni. Az eljárás megindítása indikatív
ajánlattételhez, vagy szakértői véleményhez kötött a becsült érték meghatározása
érdekében. Ezen felül - a jelenlegi adatokból kiindulva - a szolgáltatás 3, vagy 4 évre
általunk becsült értéke miatt nyílt eljárásban kell közbeszerezni a szolgáltatást. Meg kell
jegyezni azt is, hogy a Társulás - be nem hajtható (tagdíjat nem fizető önkormányzatok,
akik kizárása a megállapodás okán szinte lehetetlen - kintlévőségei, és az 5 000 Ft-os
csekély összegű hozzájárulás a költségek fedezetére a Társulás ezen formában való
működésére nem biztosít fedezetet. A külső körülmények tehát olyan mértékben
változtak meg, hogy úgy véljük, hogy a Társulás helyett az egyes önkormányzatok
költséghatékonyabban és a bürokratikus terhektől való mentesítés szempontjából is
hatékonyabban tudják ellátni a feladatot.
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Ezért 2 feladatunk merül fel. Az egyik a feladat ellátás megoldása, a másik pedig –
mivel a Társulás célja okafogyottá válik – a Társulás 2021. december 31. napjával
történő megszüntetése.
Fenti indokok alapján javaslatot teszek a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás
megszüntetésére és kérem, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos döntést a Közgyűlés is
hozza meg, hiszen a Társulás megszűnését minden tag önkormányzatnak minősített
többséggel hozott döntéssel ki kell mondania.
A Társulási Megállapodás VIII. 4. „ A Társulás megszűnése” pontja kimondja, hogy:
a. Megszűnik a társulás, ha a társulás valamennyi tagja minősített többségű
döntésével elhatározta a társulás megszüntetését, valamint megszűnik a bíróság e
tárgyú jogerős döntése alapján.
b. A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan
egymással elszámolni kötelesek.
c. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó
vagyon a Társulás tagjait lakosságszám-arányosan illeti meg.
d. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok
lakosságszám-arányosan arányában tartoznak felelősséggel.
A Társulásba bevitt vagyon nincs. A Somogy Megyei Önkormányzatnak fizetési
kötelezettsége a Társulás irányában nem áll fenn.
A munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról 2021. február 6. napjától a Somogy
Megyei Önkormányzatnak is saját magának kell gondoskodnia, de tekintettel arra, hogy
ez a beszerzés közbeszerzési értékhatárt el nem érő, megbízási szerződéssel
megvalósítható a feladat ellátása.
Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás
megszüntetésével kapcsolatos döntését mondja ki, javaslom továbbá, hogy az
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező szerződéstervezet alapján a munka- és tűzvédelmi
feladatok ellátására a szerződést a Safety Geo Bt-vel kösse meg.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést
testületi ülés megtartása nélkül hozom meg.

Határozati javaslat:
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke – a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI.
3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Somogy Megyei
Önkormányzati Társulást illetően a Társulási Megállapodás VIII.4.a. pontja alapján
úgy dönt, hogy a Társulás 2021. december 31. napjával megszüntetésre kerüljön.
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2./ A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke – a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI.
3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – úgy dönt, hogy az
önkormányzat munka- és tűzvédelmi feladatait 2021. február 6. napjától a Safety
Geo Bt-vel láttatja el a határoztat 1. melléklete szerinti tartalomban kötött
Megbízási Szerződés szerint.
Kaposvár, 2021. január 11.
Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző

4

Előterjesztés 1. sz. melléklete
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
név: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
Adószám: 15396004-2-14
Képviseli: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző, mint Megbízó,
másrészről
Cég név: Safety-Geo Bt
székhelye: 7400 Kaposvár, Tókaji köz 11.
Adószám: 25266207-2-14
Képviseli: Szekeres László ügyvezető, mint Megbízott
között alulírott napon az alábbi feltételekkel:
I.

II.

III.

Megbízó megbízza, Megbízott vállalja, hogy a megbízási szerződés III.
pontjában részletezett feladatok a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény, és annak végrehajtási rendeleteinek, valamint tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény figyelembevételével láttatnak el a Somogy Megyei Önkormányzat, a
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a Somogy Megyei Területi Horvát
Önkormányzat, valamint a Somogy Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat számára azzal, hogy a Megbízott a feladat ellátásához a
szükséges végzettséggel rendelkező szakembert biztosítja.
Megbízó megbízza Megbízottat, hogy jelen szerződés időtartama alatt a
jelen szerződés III. pontjában foglalt feladatokat a Megbízó jelen szerződés
1. sz. mellékletében meghatározott székhelye, nagy telephelye, ill. kis
telephelye vonatkozásában teljes körűen lássa el.
A szerződés tárgya és tartalma:
1. Megbízott feladatai jelen szerződés alapján:

a) Elkészíti a Megbízónál alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és
készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására
vonatkozó munkahelyi kockázatértékelést, az értékelés alapján szükséges
intézkedési terv összeállítását, ha a munkáltatónál történt változások azt
indokolják, valamint annak felülvizsgálatát a jogszabály által előírt
időszakonként.
b) Elkészíti a Megbízó veszélyes munkahelyének, munkaeszközének munkavédelmi
üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú vizsgálatát a
jogszabály szerinti esetekben és gyakorisággal.
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c) Elkészíti a Megbízónál, a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott
személyt ért, munkaképtelenséget okozó munkabalesetre vonatkozó
„Munkabaleseti Jegyzőkönyv”-et. Súlyos munkabaleset esetén részt vesz a
kivizsgálásban.
d) Elvégzi a Megbízó munkavállalóinak éves ismétlődő munkavédelmi oktatását és
annak jegyzőkönyvezését, valamint az új belépő dolgozók munkavédelmi
oktatását és annak jegyzőkönyvezését.
e) A Megbízó munkavédelmi szabályzatát aktualizálja, ha a munkáltatónál történt
változások, valamint a jogszabály-változások azt indokolják. /tartalmazza az
orvosi vizsgálatok rendjét és az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét/
f) A munkavédelmi oktatási tematikát elkészíti, és szükség esetén aktualizálja.
g) Megbízónál elkészíti a tűzvédelmi szabályzatot, tűzriadó tervet.
h) Megbízó tűzvédelmi szabályzatát aktualizálja, ha a munkáltatónál történt
változások, valamint a jogszabály-változások azt indokolják.
i) Megbízó tűzvédelmi oktatási tematikáját elkészíti és szükség esetén aktualizálja.
j) Elvégzi a Megbízó munkavállalóinak évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatását,
annak jegyzőkönyvezését.
k) Tájékoztatja a Megbízót az időközbeni jogszabályi, munkáltatót is érintő egyéb
szakmai változásokról.
2. Megbízó feladatai jelen szerződés alapján:
a) Haladéktalanul értesíti a Megbízottat a szervezett munkavégzés körében
bekövetkezett, keresőképtelenséget okozó munkabalesetről.
b) Haladéktalanul tájékoztatja a Megbízottat veszélyes munkahelye, munkaeszköze
munkavédelmi üzembe helyezési szándékáról, a munkahelye, munkaeszköze,
egyéni védőeszköze soron kívüli ellenőrzésének szükségességéről.
c) Biztosítja előzetesen egyeztetett időpontban az ismétlődő, illetve újonnan
oktatásra kötelezett munkavállalók részvételét, az oktatáshoz szükséges tárgyi
feltételeket.
d) Haladéktalanul tájékoztatja a Megbízottat minden olyan szervezeti, személyi és
egyéb változásokról, mely érinti a Megbízott szakmai feladatellátását.
e) Eleget tesz a belső szabályozás szerinti irányító és ellenőrzési feladatainak.
f) Eleget tesz a munkahelyi kockázatértékelés alapján készített intézkedési tervből
adódó munkáltatói feladatainak.
g) Tevékenysége során eleget tesz a Munkavédelmi törvény és a Tűz elleni
védekezésről szóló törvény által rá ruházott kötelezettségeinek. Figyelembe
veszi a megbízott szakmai javaslatait.
3.

Felek kötelezettségei:

a) Megbízott köteles minden jelen szerződésben meghatározott tevékenysége során
a mindenkor hatályos valamennyi magyar, Európai Uniós jogszabály, továbbá
szakmai szabályok maradéktalan betartására.
b) Megbízó jogosult a Megbízottnak utasítást adni a feladat ellátása tekintetében,
azonban az adott utasítás nem teheti a szolgáltatást terhesebbé. Az utasítási jogra
egyebekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai értelemszerűen
irányadóak.
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c) Megbízott tevékenységét hiány-, és hibamentesen kell, hogy megvalósítsa
(teljesítse), az előírt határidőkön belül.
d) Az egyes feladatokat a Megbízottnak a jogszabályokban foglalt határidőkben
(határnapokig) kell maradéktalanul ellátnia. Azon feladatok vonatkozásában,
amelyhez jogszabály határidőt (határnapot) nem fűz, a felmerülést követő
legrövidebb idő alatt kell ellátni azzal, hogy amennyiben a Megbízó erre
határidőt szab, azt kell az adott esetben alkalmazni.
e) Megbízott, ill. a részére, érdekében munkát végző személyek kötelesek a
munkavégzésükkel tudomásukra jutott valamennyi tényt, adatot titokként
kezelni, különösen azon adatokat, tényeket, körülményeket, amelyek a
tudomásukra jutott közigazgatási eljárásokkal kapcsolatosak (hivatali titok,
szolgálati titok). Megbízott, ill. a Megbízott részére, érdekében munkát végző
személyek teljes és Megbízottal egyetemleges anyagi felelősséggel tartoznak
jelen szerződés hatályának megszűnésétől függetlenül a titoktartási
kötelezettségük megszegéséért. A titoktartási kötelezettség Megbízott, ill. a
részére, érdekében munkát végző személyek általi megsértése egyebekben
súlyos szerződésszegésnek minősül. Megbízott a titoksértővel egyetemlegesen
felelős.
f) Megbízott a tevékenységét az egyes helyszíneken végzi (lásd: 1. sz. melléklet).
g) Megbízott és közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely
sértheti, vagy veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni jelen szerződésben foglalt
kötelezettségei teljesítését. Megbízott nem hivatkozhat a Megbízóval szemben
jelen szerződés teljesítése során az egyéb jogviszonyaiból eredő kötelezettségek
teljesítésére, mint a jelen szerződés teljesítését akadályozó, vagy egyébként
hátrányosan befolyásoló körülményre.
h) Bármilyen, a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető akadályoztatást, (ide értve
a késedelmet is) Megbízottnak haladéktalanul jeleznie kell Megbízó felé, illetve
a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést
haladéktalanul meg kell tennie. A késedelmes teljesítésből eredő károkért
Megbízott teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Az akadályközlés kizárólag a
Megbízó tájékoztatását szolgálja, nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól.
i) Megbízott szükség esetén konzultációt kezdeményez Megbízónál a feladat
teljesítésének egyeztetése érdekében, ez azonban a rögzített teljesítési
határidőket nem befolyásolja. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a
Megbízott terhére esik.
j) Megbízó jogosult a Megbízott tevékenységét ellenőrizni, valamint szükség
esetén tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérés keretében a Megbízott köteles a
kért tájékoztatást megadni 2 munkanapon belül (kivéve, ha a tájékoztatás, ill. az
érintett feladat jellegéből, vagy jelen szerződésből más nem következik),
szükség esetén a teljesítéssel kapcsolatban a Megbízót kérés nélkül tájékoztatni.
k) Felek rögzítik, hogy Megbízott nem jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére.
l) Megbízott köteles a bejelentések fogadására vonatkozó - folyamatosan elérhető e-mail címet biztosítani a Megbízó részére.
m) Fentiek, továbbá különösen a Megbízottat a vonatkozó jogszabályok alapján
terhelő kötelezettségek bármely módon való megsértése súlyos
szerződésszegésnek tekinthető.
IV. A megbízási díj:
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1. A Megbízó és a Megbízott az éves megbízási díjat 50.000,-Ft + Áfa, azaz
Ötvenezer forint + Áfa összegben határozza meg. A Megbízó a tárgyévre szóló
megbízási díjat két részletben, az első félévi díjat tárgyév július 15. napjáig, a
második félévi díjat a tárgyévet követő év január 15. napjáig, a Megbízó által
igazolt teljesítést követően számla ellenében egyenlíti ki a Megbízott részére.
2. Az éves megbízási díj összege évente felülvizsgálatra kerül, és a KSH által
közzétett hivatalos infláció mértékével növekszik.
3. Megbízó előleget semmilyen jogcímen nem fizet.
4. Megbízó a Megbízotti díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően
átutalással, forintban (HUF) teljesíti.
5. A megbízási díj magában foglalja az ellátandó feladatokkal kapcsolatban
felmerülő valamennyi díjat és költséget, továbbá hasznot. Megbízó nem jogosult
a megbízási díjon felül további igények Megbízóval szemben történő
érvényesítésére, kivéve az esetleges késedelmi kamatot.
6. Fizetési késedelem esetén a megbízó köteles a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott
mértékű késedelmi kamat és a külön jogszabályban meghatározott behajtási
költségátalány megfizetésére.
7. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak, ill.
jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megbízó általi kézhezvétele
keletkeztet.
V.

A szerződés időbeli hatálya és megszűnésének esetei:
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést 2021. február 06. napi
hatályba lépéssel határozatlan időre kötik.
2. A szerződés megszűnésének esetei:
a)
a felek közös megegyezésével az általuk közös egyeztetés alapján
megállapított időpontban, mely esetben Felek egymással a tárgyévre megfizetett
megbízási díjjal elszámolnak,
b)
bármelyik fél részéről a másik félhez írásban intézett – indokolás nélkül
is érvényes – rendes felmondással, legalább 90 napos felmondási idővel, tárgy
év december 31-ei megszűnéssel,
c)
bármelyik fél részéről történő, a másik félhez egyoldalú, írásbeli
nyilatkozattal intézett – indokolással ellátott - azonnali hatályú rendkívüli
felmondással, melyre abban az esetben kerülhet sor, ha a másik fél jelen
szerződésben vagy jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti és
a teljesítésre, illetve a szerződésszerű magatartás tanúsítására irányuló – a
következményekre történő figyelmeztetést is tartalmazó - írásbeli felszólításának
8 napon belül nem tesz eleget. A rendkívüli felmondás következtében a
szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A rendkívüli felmondásra irányuló
nyilatkozatban meg kell jelölni az azonnali hatályú felmondás okát.
Amennyiben Megbízott él a rendkívüli felmondás jogával, és annak oka nem a
Megbízó részéről történő fizetési kötelezettség elmulasztása miatt történik,
Megbízó tudomásul veszi, hogy a tárgyévre vonatkozó, általa már megfizetett
megbízási díj számára nem jár vissza.
d)
A sérelmet szenvedett szerződő fél jogosult viszont jelen szerződést
írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani (a továbbiakban:
rendkívüli felmondás), ha a másik fél súlyos, vagy ismételt szerződésszegése
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okán a teljesítés már nem áll érdekében. Jelen szerződésben ekként
meghatározott, vagy egyébként súlyos vagy ismételt szerződésszegés az
érdekmúlást önmagában igazolja.
e)
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

Megbízó részéről:

ha a Megbízott késedelme eléri a szerződés éves
nettó teljes megbízási díjának 20%-át.

ha a Megbízott olyan mulasztást követ el, amely
miatt a Megbízóval szemben bírságot szabnak ki vagy
más negatív jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.

titoktartási kötelezettségét a Megbízott megszegi,

amennyiben
Megbízott
ellen
jogerősen
felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet
nyújt be, vagy egyébként a cégjegyzékből való törlésére
irányuló eljárás indul vele szemben, ill. egyéni vállalkozói
igazolványát bármely jogcímen elveszti,

adószámát törlik.

Megbízott részéről:

A Megbízó a megbízási díjat a fizetési felszólítás
megbízói kézhezvételét követő 30 naptári napon belül
sem fizeti meg,

Megbízott tevékenységét akadályozza, vagy
korlátozza.
f)
Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél
felmondhatja, ha az ok legalább 30 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az
erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek
elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős.
VI.

Együttműködés, kapcsolattartás
1.

2.

A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen
együttműködve kötelesek eljárni. A feleket kölcsönös tájékoztatási,
figyelem-felhívási és értesítési kötelezettség terheli.
Kapcsolattartás:
Kapcsolattartó Megbízó részéről:
Név: Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
Telefonszám: 82/898-246
E-mail cím: farkas.diana@som-onkorm.hu
Kapcsolattartó Megbízott részéről:
Név: Szekeresné Skoda Beáta
Telefonszám: 20/590-2799
E-mail cím: skodabeata@gmail.com,

VI. Egyebek:
1.
A Megbízott folyamatosan köteles a Megbízót értesíteni minden olyan
körülményről, amely a szolgáltatás elvégzését akadályozza.
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2.

Jelen szerződéssel kapcsolatban a hatályos magyar jog szabályait kell
alkalmazni.

3.

A szerződés 4 példányban készült, amelyből 3 példány illeti meg a
Megbízót, 1 példány a Megbízottat.

4.

A másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem adhat ki harmadik
személynek a másik félről rendelkezésre álló üzleti titoknak vagy
bizalmas információnak (továbbiakban bizalmas információk) minősülő
tényt, adatot vagy más információt. Mindkét fél vállalja, hogy a másik
féltől kapott bármely bizalmas információt csak a szerződés, vagy a
közöttük létrejött egyéb szerződés alapján nyújtott vagy igénybe vett
szolgáltatások céljából használja fel.
Ezen korlátozások nem vonatkoznak az olyan információra, amely:
a)
a nyilvánosság számára általánosan hozzáférhető, vagy
hozzáférhetővé válik a jelen pontban foglalt kötelezettség
megszegése nélkül;
b)
olyan harmadik személytől származik, akinek az
információra vonatkozóan nincs titoktartási kötelezettsége.

Felek jelen megbízási szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírták azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések
tekintetében a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadóak.
Kelt, Kaposvár, 2021. február 6.

……………………………………………
Megbízó

….…………………………………….
Megbízott

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82/898-246
e-mail: elnok@som-onkorm.hu

Ügyiratszám: SMÖH/2-4/2021.

ELŐTERJESZTÉS
a 2020. december 29-én Horvátországban történt földrengés
károsultjainak megsegítéséről
2020. december 29-én 12:20-kor erős földrengés rázta meg Horvátország középső
részét. A rengés epicentruma Petrinya mellett, attól 3 km-re nyugatdélnyugatra, Strašniknál volt. Erősségét a Horvát Szeizmológiai Szolgálat kezdetben
6,2-nek mérte, de az Euro-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) 6,4-esre
minősítette. 1880 óta ez a legerősebb, Horvátországot sújtó földrengés.
A
földrengést
érezték
Horvátország
északi
részén, Magyarország, Szlovénia, Ausztria, Bosznia és Szerbia nagy részén is, sőt
még Olaszországból is érkeztek észlelések. A kezdeti jelentések szerint Petrinyában sok
épület összedőlt, a város polgármestere szerint a fél város leomlott. A földrengés
következtében legalább heten meghaltak, köztük egy 12 éves lány, és többen
megsérültek. 2021. január 2-án Horvátországban gyásznapot tartottak.
Glinában is kétszáz ember maradt fedél nélkül, és Zágrábban is keletkeztek károk az
épületekben, a sziszeki kórházat pedig evakuálni is kellett. Sziszek térségében 2000,
Petrinya közelében 7000 ember még jóval a rengés után is áram nélkül maradt. Az
epicentrum közelében hidak mellett a folyók töltései is megrongálódtak, és mivel
a Kulpa és a Száva vízszintje is magas volt, ez árvízveszélyt okozott.
Súlyosbította a helyzetet a koronavírus-világjárvány: az ideiglenes szállásokon nem
vagy csak igen nehezen lehetett ugyanis betartani a járványügyi óvintézkedéseket.
Emiatt Petrinyára és környékére kivételes elsőbbséggel szállították meg a még csak
néhány nappal korábban engedélyezett, és eddig szűk körben használt oltóanyagot. Ezt
mintegy 500 olyan ember kaphatta meg, akik hosszabb távon is a tömegszálláshelyeken
(sportcsarnokban, kaszárnyában) voltak kénytelenek élni, illetve a helyszínen
tevékenykedő egészségügyi dolgozók és tűzoltók. Az országos lakhelyelhagyási tilalom
a járvány miatt január 8-ig biztosan érvényben maradt volna, ám a földrengés miatt
azonnal felfüggesztették, hogy az ország más részeiről is érkezhessenek önkéntesek
segítséget nyújtani.
A földrengést Magyarország délnyugati részén, elsősorban Somogy, Zala és Baranya
megyében sok helyütt észlelték, és kisebb károk is keletkeztek. Szlovéniában megelőző
jelleggel le kellett állítani a krškói atomerőművet.
A december 29-i földrengés óta több alkalommal mozdult meg a föld szintén Petrinya
mellett, kisebb erősségű rengéseket mértek, de további károkat okozott a földmozgás.
Somogy megye országgyűlési képviselői, a Somogy Megyei Önkormányzat és a
Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat összefogott, a károsultak megsegítésére
adománygyűjtést szervezünk. Az eddig befolyt adományok összege több, mint 3
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millió forint. Az adományokat a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat
10039007-00313900 sz. számlájára kell utalni „Földrengés” hivatkozás megjelöléssel.
Javaslom, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 300.000,-Ft-tal támogassa a
kezdeményezést.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztéssel kapcsolatos döntést
testületi ülés megtartása nélkül hozom meg.
Határozati javaslat:
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke – a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI.
3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 2020. december
29-én Horvátországban történt földrengés károsultjainak megsegítésére 300.000,-Ft
támogatást nyújt.
2./ A Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke – a Magyar Kormány által a 478/2020. (XI.
3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – elrendeli a
támogatási összegnek a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat 1003900700313900 sz. számlájára történő utalását „Földrengés” hivatkozás megjelöléssel,
valamint a támogatással kapcsolatos Támogatási szerződés e határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal történő megkötését.
Felelős: Biró Norbert, közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
Kaposvár, 2021. január 11.
Biró Norbert s. k.

Az előterjesztést jóváhagyta:
Dr. Sárhegyi Judit s. k.
megyei jegyző
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Előterjesztés 1. sz. melléklete
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat (7400 Kaposvár, Fő u.
10.; képviseli: Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke), a továbbiakban, mint
Támogató, másrészről
a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat
(adószáma: 15773207-1-14, székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10., képviseli: Csende
Jánosné elnök) a továbbiakban, mint Támogatott között, az alábbi feltételekkel:
1. A támogató vállalja, hogy, 300.000 Ft, azaz Háromszázezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt a támogatott részére, a 2020. december 29-én
Horvátországban, Petrinya településen történt földrengés károsultjainak
megsegítésére. A támogató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott
támogatási összeget, a Támogatási szerződés aláírását követően átutalja a
támogatott Magyar Államkincstár által vezetett, 10039007-00313900 számú
bankszámlájára.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 53 §
értelmében a kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a
költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. E jogszabályhely
értelmében a támogatott köteles a támogatási összegnek az 1. pontban
meghatározott célra történő felhasználásáról legkésőbb 2021. augusztus 31-ig a
támogató felé elszámolni. Az elszámolás keretében támogatottnak beszámolót
kell készítenie a támogatás felhasználásáról és azt támogató részére elektronikus
úton (hivatal@som-onkorm.hu) megküldeni.
3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató jogosult a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott szervezet
vagy magánszemély az 1. pontban meghatározott támogatási összeget
jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen, nem a
szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A § (1)-(2) bekezdései
alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe vett
költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban:
Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal
köteles visszafizetni a támogató Magyar Államkincstárnál vezetett 1003900700313955-00000000 .számú számlájára.
4. Amennyiben támogatott a számára e szerződés 3. pontja alapján előírt
visszafizetési kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, e szerződés 3.
pontjában meghatározott ügyleti kamaton felül a támogatási összeget Az Áht.
53/A § (2) bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott
mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a támogató
Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00313955-00000000 számú
számlájára.
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5. Abban az esetben, ha e szerződés 1. pontjában meghatározott cél
megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a
támogatott köteles a fel nem használt összeget e szerződés 3. pontja szerinti
mértékű ügyleti kamattal növelt összegben visszautalni a támogató Magyar
Államkincstárnál vezetett 10039007-00313955-00000000 számú számlájára.
6. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásról a nyilvánosságot
tájékoztatja. A tájékoztatás történhet a támogatott által szervezett
rendezvényeken, vagy a nyilvánosság tájékoztatására alkalmas egyéb módon (pl.
honlap, médiák).
Jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a felek jóváhagyólag
aláírták.
Kaposvár, 2021. január 11.

__________________________
Somogy Megyei Önkormányzat
Biró Norbert
elnök
támogató

Jogilag ellenjegyzem:
Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:
Széphelyi Tamásné Farkas Diána Mária
gazdasági vezető

Kaposvár, 2021. január …….

_____________________________
Somogy Megyei Területi Horvát
Önkormányzat
Csende Jánosné elnök
támogatott

