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A Somogy Megyei Önkormányzat 2019-2024. évre szóló gazdasági 

programja 
 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 66/2019.(IX.20.) közgyűlési 

határozatával elfogadott 2014-2019. évre szóló gazdasági programja lejárt. A 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 116. § (5) bekezdése értelmében a közgyűlés az alakuló ülését 

követő hat hónapon belül fogadja el az új gazdasági programot. 

Az Mötv. szabályai szerint az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, 

gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A törvény értelmében a gazdasági 

program, fejlesztési terv a közgyűlés megbízatása időtartamára vagy azt meghaladó 

időszakra szól. Ezen gazdasági programot az önkormányzati ciklus végéig, 2024-ig 

készítjük.  

 

Az előző ciklus során a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke meghirdette a „Nyitott 

Vármegyeháza Programot”, amelynek fő célja a somogyi emberekkel, a településekkel 

és a civil közösségekkel való intenzívebb, személyes kapcsolat kialakítása. A megye 

választott vezetőit, testületeit és polgárait sikerült a program keretében közel hozni 

egymáshoz. Ezt a tendenciát a jövőben tovább kívánjuk erősíteni és a jelen programban 

megfogalmazott alapelvek, célok, feladatok végrehajtása során jelentős szerephez 

juttatni a megye szereplőit. A közös gondolkodásban való aktív szerepvállalás 

jelentőségét tükrözi, hogy e program kidolgozását megelőzően számos javaslat, 

észrevétel jutott el hozzánk, amelyek hangsúlyosak lesznek a 2019-2024 közötti 

önkormányzati ciklus során. A gazdasági program végrehajtásának időszakában a 

szereplők által elvárt célok meghatározása és a végrehajtás folyamatában alkalmazott 

eszközrendszer mellett azonban fontos figyelemmel lenni az állami működés egészére 

érvényes fejlesztési tervekre is. 
 

A gazdasági program legfőbb irányvonalát a 2021-2027-es költségvetési időszak 

Európai Uniós forrás felhasználása fogja meghatározni a Somogy Megyei 

Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódva. A következő időszak forráselosztási mechanizmusától függetlenül fontos, 

hogy a területi felzárkózást szolgáló beavatkozások időben feltárásra kerüljenek és 

reális és a valós igényeket megalapozó fejlődés menjen végbe Somogy megye 

egészében. 

 

A gazdasági program Somogy Megye Területfejlesztési Koncepcióján, Somogy Megye 

Területfejlesztési Programján, Somogy Megye Területrendezési Tervén és Somogy 

Megye Integrált Területi Programján alapul, valamint figyelembe veszi a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet (továbbiakban: 

Korm. rendelet) az Európai Uniós forrásból, valamint a hazai forrásból támogatott 

pályázatok önkormányzat által ellátandó feladatait a Somogy Megyei Közgyűlés 

döntéseiből adódóan. 
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1. Somogy Megyei Önkormányzat célkitűzései  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat stratégiai célja a megyei önkormányzat területi 

önkormányzati szerepkörének erősítése, és bővítése. 

 

1. Terület- és településfejlesztési feladatok: 

 

• a megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság 

megújítását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika 

megvalósítása, települési infrastruktúra fejlesztése 

• területi egyenlőtlenségek csökkentése 

• Somogy megyét jellemző ágazatok fejlesztése (pl. mezőgazdaság, turizmus)  

• somogyi kastélyok megújítása-, hasznosítása lehetőségeinek felmérése  

• a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 

feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben 

meghatározott térségek, települések kiemelkedő fejlesztése 

• a jelentős természeti értékkel rendelkező somogyi térségek fejlesztése, 

amelyek valamely szempontból kiemelkedő értéket képviselnek adottságaik 

alapján (pl. Balaton, Dráva mente, Zselic) 

 

2. A kutatás-fejlesztés, és az innováció elősegítése 

 

• a már jól működő és korábban kialakított együttműködések folytatása a 

Kaposvári Egyetemmel és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal 

• K+F szektor fejlesztése érdekében együttműködés a Somogyi Kereskedelmi 

és Iparkamarával, megtalálandó azon fejlesztési célterületeket, melyek révén 

a vidéki városok és települések gazdasági ereje növelhető, a helyi termékek 

hazai felhasználásának mértéke növelhető   

• ipari beruházások ösztönzése, amelyek a gyártás/termelés kapacitásainak 

növelése mellett valós K+F fejlesztéseket is tartalmaznak 

 

3. A megye foglalkoztatási helyzetének javítása 

 

• Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum projektjének sikeres megvalósítása 

1,875 Mrd Ft-os projekt összköltség mentén 

• a foglalkoztatási helyzet javítása a Somogy Megyei Kormányhivatallal 

történő együttműködés keretében 

• Somogy megyére kiterjedő foglalkoztatási együttműködések képzési- és 

foglalkoztatási programjainak, munkaerő-piaci programjainak 

megvalósítása 

• Somogy megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztésének, foglalkoztatás 

ösztönzésének és társadalmi együttműködések erősítésének támogatása 

• regisztrált álláskeresők munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése 

• hiányszakmákhoz kapcsolódó oktatási- és képzési programok 

megvalósításának ösztönzése 
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4. Hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása 

 

• megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása az EFOP-

1.6.3-17 azonosítószámú projekt keretén belül 

• megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások 

összehangolása 

• a megyében működő érintett szervezetek, intézmények, önkormányzatok, 

valamint a közösségi programokhoz kapcsolódóan a tartós szegénységben 

élők, segítségre szorulók, romák és helyi közösségeik igényeinek és 

tevékenységeinek koordinálása 

• 5 kiemelt célcsoport helyzetének feltérképezése és az esélyegyenlőség 

erősítése a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása során (gyerekek, 

nők, idősek, fogyatékkal élők, romák)  

 

5. Környezetvédelmi program és intézkedések 

 

• Somogy megye Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 

• Somogy megye klímastratégiájában megfogalmazott célok és intézkedések 

végrehajtásának ösztönzése  

• a klímastratégiában meghatározásra kerültek azok a beavatkozási területek, 

és konkrét intézkedések a gazdasági program által is érintett időszakra 

vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik, hogy a megye felkészüljön a 

klímaváltozásra, csökkentse környezeti hatásait és így a jövő nemzedéke 

számára változatlan, vagy a jelenleginél jobb állapotban adja át a megye 

környezetét 

• Somogy Megyei Önkormányzat minden projekttervezési- és értékelési 

folyamatban kiemelt, elsődleges szempontként kezeli az adott projekt, 

fejlesztés hatását az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 

érdekében 

• környezetvédelmi szempontú K+F+I+O folyamatok erősítése 

• szemléletformálási akciók folytatása 

 

6. Közlekedésfejlesztés 

 

• közúthálózat fejlesztése érdekében az érintett szervezetekkel való 

folyamatos kapcsolattartás és a fejlesztési igények egyeztetése 

• kerékpárúthálózat fejlesztése érdekében Kerékpár-stratégia elkészítése. 

 

 

7. Kulturális és természeti értékek megőrzése 

 

• a Somogyi Értékek palettájának szélesítése, különös tekintettel a somogyi 

termékek értékként való számbavételére 

• Örökségünk - Somogyország Kincse programba bevont értékek „Somogyi 

kalandozások” elnevezésű útvonalakra való felfűzése, erősítve ezzel a 

megye Balaton parton kívüli természeti- és kulturális értékeinek 

látogatottságát, az adott térség gazdasági fejlesztését. 
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8. Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen végzett szerepvállalás folytatása 

 

• somogyi termékek piacra jutásának elősegítése 

• közös rendezvények lebonyolítása a somogyi termékek népszerűsítésének 

céljából (Helyi Termék Nap, Somogyi Borfesztivál) 

• Balatonboglári Borvidéken termelt borok népszerűsítése, borfogyasztási 

kultúra megismertetése 

 

2. A Somogy Megyei Önkormányzat által meghatározott célok végrehajtása 

érdekében tervezett feladatok  

 

A Mötv. 27. § (1) bekezdése szerint „A megyei önkormányzat területi önkormányzat, 

amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, 

területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.” A területfejlesztési és 

területrendezési feladatokat a 2011. évi CXLVIII. törvénnyel módosított 1996. évi XXI. 

törvény, valamint a Korm. rendelet tételesen rögzíti.  

 

2.1 Célok megvalósítása érdekében partnerszervezetekkel való együttműködések 

 

2.1.1. Megyei területfejlesztési konzultációs fórum további működtetése abból a 

célból, hogy – megyei jogállására tekintettel – a megye illetékességi területébe nem 

tartozó Kaposvár Megyei Jogú Várossal együttműködésben kerüljenek meghatározásra 

a fejlesztési célok.  

 

2.1.2 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 

 

A megyei önkormányzatok szerepének erősítése érdekében együttes fellépés, valamint 

javaslatok kidolgozása szükséges a kormányzati szervek részére. Tekintettel arra, hogy 

2019 novemberétől a MÖOSZ társelnöki pozícióját a Somogy Megyei Közgyűlés 

elnöke látja el, munkájában arra törekszik, hogy a megyék szerepvállalása folyamatosan 

egyre hangsúlyosabbá váljon, a megye, mint területi szereplő terület- és 

településfejlesztésben betöltött szerepe erősödjék, tekintettel arra, hogy a fejlesztési 

igényekről való tudomása széleskörűbb és közvetlenebb, mint a kormányzati 

szereplőknek.  

 

2.1.3 Balaton Fejlesztési Tanács 

 

A Balaton Fejlesztési Tanács, melynek illetékességi területe a Balaton Kiemelt Térségre 

(régióra) terjed ki, és területi lehatárolását a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) adja, 

önálló fejlesztési- és területrendezési dokumentumokkal rendelkezik. E térség fejlődése 

érdekében szükséges a  komplex fejlesztési irányok meghatározása, a fejlesztési célok 

elérését ösztönző programok és projektek megvalósításában való aktív részvétel (a régió 

közbiztonságának-vízbiztonságának fejlesztése; vízparti és egyéb közösségi területek 

fejlesztésének támogatása; rendezvények támogatása; Balatoni Kistelepülések 

Szennyvízkezelési Programjának- egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítésének 

támogatása), valamint a 2021-27-es fejlesztési ciklus tervezése kiemelt fejlesztési 

irányok meghatározása a régió vonatkozásában. 
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2.1.4 Balatoni Szövetség 

 

A Szövetséggel, mint a Balaton tó megóvása, valamint a tó környezetének gazdasági 

fejlesztése érdekében működő regionális érdekképviseleti szervezettel való 

együttműködés a Balaton somogyi partszakaszának fejlesztése érdekében.  

 

2.1.5 Pannon ETT 

 

A szervezettel történő együttműködés célja a magyar, horvát és szlovén határmenti 

térség közös fejlesztése. Az ETT-vel együttműködve a térség számára fontos és 

hiánypótló projekteket, beruházásokat célunk megvalósítani az által, hogy a jövőben a 

Társulás számára lehetőség lesz a közös infrastruktúra fejlesztésére, határokon átnyúló 

integrált fejlesztési programok megvalósítására, területi tervezésre, az egészségügyi 

szektoron belül együttműködések létrehozásra, a térségi közlekedés fejlesztésére, 

nemzeti parkok vagy vállalkozások közötti együttműködések kialakítására, 

mezőgazdasági, logisztikai és raktározási feladatok összehangolására, a határokon 

átnyúló kereskedelmi hálózatok fejlesztésére, közös tőkebefektetésekre vagy éppen 

foglalkoztatásra. A Somogy Megyei Önkormányzat kiemelt célja a határmenti térségek 

fejlesztése, ezért az együttműködést a jövőben folytatni kívánja a szervezettel a fenti 

célokból olyat kiválasztva mely előre lendíti a határmenti területeket, különösen a 

Dráva térségét.  

 

2.2. Pályázati tevékenységek biztosítása települési önkormányzatok részére 

 

Napjainkban mintegy 100 önkormányzattal dolgozunk közösen a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásában, mivel a legtöbb települési 

önkormányzat esetében nem áll rendelkezésre a megfelelő humánerőforrás állomány és 

szakértelem, ezért külső szakértő igénybevétele szükséges a sikeres projekt végrehajtás 

érdekében. A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal apparátusában nagy számmal 

vannak jelen azon szakemberek, akik a települési önkormányzatok pályázati 

feladatainak ellátása során az alábbi szakterületeken tudnak kiemelkedő segítséget 

nyújtani: településmérnöki, környezetmérnöki, számviteli, pénzügyi, közgazdasági, 

műszaki, turisztikai, humán, jogi szakterületeken. 

A pályázati tevékenységeket az alábbi célterületeken kívánjuk megvalósítani: 

 

a) települési alap-infrastruktúra fejlesztések: amelynek célja, hogy élhető 

települések jöjjenek létre 

• orvosi rendelők kialakítása, fejlesztése 

• szociális alapszolgáltatási központok létrehozása 

• óvoda és bölcsőde fejlesztések 

 

 

Az infrastrukturális fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítunk azon fejlesztésekre, 

amelyek a Magyar Falu Programban támogathatók, így több fejlesztés végrehajtása 

szinergikus hatással lehet egymásra. 

 

b) energetikai fejlesztések 

 

A fejlesztések által az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést 

ösztönözzük, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. További fontos cél, hogy az 
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önkormányzatok intézményeiket gazdaságosan és biztonságosan fenn tudják tartani, 

amely a megújuló energia felhasználásával jelentős előnyt jelent számukra. Célunk, 

hogy megyénk környezetét e fejlesztések által is óvjuk és egy egészséges környezetet 

adhassunk tovább az utánunk következő generációnak. 

 

c) turisztikai fejlesztések 

 

Az aktív turizmus fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, valamint törekedni kell 

a napjainkban még mindig jelentős szezonalitás csökkentésére. 

Ennek érdekében kerékpárutak fejlesztése valósul meg, amelyhez kapcsolódóan 

Kerékpáros-stratégiát kívánunk kidolgozni, annak érdekében, hogy megyénkben a 

kerékpáros turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázására kerüljenek, új kerékpárutak a 

már meglévőkhöz csatlakozva épüljenek, mintegy hálózatosodva, és turisztikai 

állomásokat érintsenek, mivel ez idáig erre csak korlátozott mértékben került sor.  

A szabadidős kerékpározás lehetőségének megteremtése, a szolgáltatási színvonal helyi 

szintű fejlesztése alapvető feltétele a kerékpáros turizmus kialakulásának, fejlődésének. 

A turisztikai fejlesztések során konkrét célterületeken fejlesztünk, amely nem csak a 

Balaton és térségét jelenti, hanem a határmenti vidékeket, különösen a Dráva-mentét, 

vagy akár az értékes turisztikai vonzerővel rendelkező Belső-Somogyot, és a természeti 

kincsekben bővelkedő Zselicet.  

A turisztikai fejlesztésekkel célunk a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és 

kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű 

turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek 

keretében a helyi-, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális-, épített-, 

és természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség 

gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése 

érdekében. 

 

d) gazdaságfejlesztés 

 

A gazdaságfejlesztésnek megyénkben továbbra is hangsúlyos szerepe van, amely a 

belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi 

gazdaságfejlesztés fő színtere, stratégiai célja az ehhez szükséges helyi feltételek 

biztosítása, illetve a megyében a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges infrastrukturális 

háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása. A komplex gazdaságfejlesztéssel az 

infrastrukturális feltételeket kívánjuk megteremteni a gazdasági szektor szereplői 

részére, amely jelentős hatással van a foglalkoztatás helyzetének javítására. 

A fejlesztések során ipari parkokat alakítunk ki, helyi piacok létrehozását támogatjuk, 

amellyel a helyi termelők gazdasági helyzete is erősödhet. A helyi piacok támogatásán 

keresztül továbbra is célunk a helyi termékek népszerűsítése. 

 

A gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan az előző ciklus végén elkészült R67-es út is 

jelentősen hozzájárul, mivel a közlekedési infrastrukturális feltételek adottak az M7-es 

autópályáról való lehajtást követően. További útfejlesztések tárgyában is 

együttműködünk az illetékes hatóságokkal annak érdekében, hogy a megye minden 

térsége könnyen és gyorsan megközelíthető legyen. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat a települési önkormányzatok szakmai 

segítségnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a Terület- és Településfejlesztési 
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Operatív Program, és a Magyar Falu pályázati program lehetőségeire is, amelynek 

igénybevételével számos komplex fejlesztés valósulhat meg. 

 

2.3 Somogy Megyei Önkormányzat saját projektjeinek megvalósítása 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat saját pályázatainak megvalósítását folytatja a 

jövőben is, amelynek végrehajtása szigorú szabályok mentén történik. 

A 2016-ban megkezdett foglalkoztatási paktum pályázat megvalósítása átnyúlik e 

gazdasági ciklusba, amelynek során kiemelt célunk a foglalkoztatás helyzetének 

javítása, a foglalkoztatásba bevont személyek számának jelentős emelkedése. A 

hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének biztosítása is feladatunk, valamint e 

célcsoportok munkaerőpiacra történő újbóli bevonása is jelentős feladatot és 

felelősséget jelent. Ennek érdekében számos szakmai együttműködés keretén belül 

magas szakmai színvonalon valósítjuk meg mind a Paktum, mind az EFOP saját 

projektünket. 

A korábbi években megvalósított KEHOP projekthez szorosan kapcsolódva kívánjuk a 

pályázati lehetőségeket kihasználni, amelynek keretén belül a környezetvédelmi 

program felülvizsgálatára kerülhet sor, vagy a szemléletformálási akciókat tudjuk 

folytatni. 

Számos nemzetközi pályázat megvalósítása vár ránk, amelynek keretén belül a 

nemzetközi kapcsolatainkat tovább kívánjuk erősíteni, valamint a határmenti térségek 

gazdasági szerepének erősítését kívánjuk elérni. 

Napjainkban a Somogy Megyei Önkormányzat legjelentősebb feladata a TOP projektek 

végrehajtása, amely projektek jelentős részének megvalósítása túl nyúlik az előző 

önkormányzati cikluson. A kezdetben az intézményrendszer nehézkes működése miatt 

akadozó projektek ma már gördülékenyen futnak és a Somogy megyei TOP források 

kiegészítésének köszönhetően számos, a korábbiakban csak megálmodni mert 

projektötletek tényleges megvalósítására is sor kerül ezen időszakban. 

Önkormányzatunk számos vagyon- és vagyonértékű joggal, részesedéssel rendelkezik 

(pl. Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft., Somogy Megyei Vállalkozói Központ 

Közalapítvány), amelyekkel számos pályázati lehetőséget igénybe tudunk venni úgy, 

hogy ezen szervezetek is pályázati forrásból tartják fenn magukat. A szervezetekkel 

jelentős szakmai együttműködés zajlik. 

 

2.4. A 2021-27-es tervezési ciklusban való aktív részvétel 

 

A 2021-27-es tervezési ciklus fő irányvonalai az alábbiak, amelyeket a tervezési 

folyamatokban alkalmazunk és a fejlesztési igényeket e pontokhoz kapcsoljuk:  

• Intelligensebb Európa – Innovatív és intelligens ipari átalakulás: ezen 

irányvonalhoz való kapcsolódás Somogy megye esetében már a korábban elvégzett 

feladatoknak köszönhetően megalapozott, mivel célja többek között az 

együttműködések támogatása (pl. oktatás területén, K+F szektorban), valamint 

nemzeti határokon átnyúló hálózatépítés, együttműködés és tapasztalatcsere 

támogatása, beleértve a közös régiókon átnyúló, transznacionális és interregionális 

projekteket.  

 

• Alacsony szén-dioxid-kibocsátású és zöldebb Európa – Tiszta és méltányos 

energetikai átállás, zöld és kék beruházás, körforgásos gazdaság, az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és kockázatmegelőzés: feladataink és a 

fejlesztési célok meghatározása során az energiahatékonyság növelésére és a 
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megújuló energiaforrások alkalmazásának növelésére kiemelkedő hangsúlyt 

fektetünk. 

 

• Jobban összekapcsolt Európa – Mobilitás és regionális IKT-összekapcsolódás: 

közlekedési hálózatok fejlesztésére törekszünk az illetékes szervezetek és 

hatóságok bevonásával. 

 

• Szociálisabb Európa – A szociális jogok európai pillérének végrehajtása: Somogy 

megye fejlődésének előmozdítása érdekében a lemaradó térségek és a hátrányos 

helyzetű csoportokat célzó foglalkoztatási, szociális, oktatási és egészségügyi 

beruházások, beleértve az infrastruktúra fejlesztések végrehajtását támogatjuk. 

 

• A polgárokhoz közelebb álló Európa a városi, vidéki és part menti térségek 

fenntartható és integrált fejlesztése és a helyi kezdeményezések támogatása révén: 

az integrált társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti fejlődés előmozdítása 

érdekében a vidéki térségekben támogatjuk a hiányzó infrastruktúra kiépítését és 

egyéb, valós igényeken alapuló fejlesztési szükségletek létrehozását. 

 

2.5. Turisztikai és gazdasági szerepkör erősítése Somogy megye vonatkozásában 

 

Nemzetközi szerepkör erősítése célunk a térségi pozíció alábbi területeinek 

kihasználásával: 

• Hargita megyei kapcsolatok további erősítése: korábbi években több szakterületen 

működtünk együtt (pl. szakképzés), de kiemelkedő feladatunk turisztikai 

kapcsolatok erősítése is, 

• horvát-magyar kapcsolatok erősítése a határmenti gazdaság fellendítése érdekében 

 

2.6. Somogyi Értékek megőrzése 

 

• Somogyi Értékpontok létrehozása: a Somogy Megyei Értéktár működtetésével 

közösen kialakításra kerülő pont célja az épített és természetes környezeti, 

kulturális értékek létrehozása, feltárása, megóvása, illetve közkinccsé tétele, 

amelyek maradandó értéket képviselnek, valamint a somogyi emberek 

találékonyságát, hozzáértését, hagyományait mutatják be, melyekre méltán lehet 

mindenki büszke megyénkben. 

 Célunk továbbá egy olyan kiadvány létrehozása, amely „pontszerűen” tartalmazza 

és térképszerűen ábrázolja a somogyi értékeket annak érdekében, hogy a 

megszokott turisztikai látványosságokon túl egy teljes képet mutathassunk be a 

Somogyországba látogatóknak minden megyei értékről. 

• Somogyi borstratégia: a stratégia mentén megkezdett úton tovább haladunk, 

amellyel célunk a Dél-Balatoni borvidék termelői részére a kedvezőbb piaci 

helyzet kialakítása, a somogyi borok és a kulturált borfogyasztás népszerűsítése. 

Ez utóbbi lehetőséget Borfesztivál keretében népszerűsítjük a közönség számára, 

míg a somogyi borok népszerűsítését és bemutatását borszemle keretében 

mutatjuk be a gazdasági élet szereplőinek, valamint a vendéglátóegységek 

üzemeltetőinek annak érdekében, hogy kínálatukban somogyi borok 

szerepeljenek, a boltok polcain pedig legyen lehetőségünk somogyi bort 

választani. 
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3. A Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek és 

eszközök 

 

A célkitűzések, feladatok megvalósítása az állami szervekkel, a megyében működő 

települések és a szomszédos megyék önkormányzataival, a megye gazdasági életének 

meghatározó szereplőivel, a megyében működő tudásbázisokkal, szakmai és civil 

szervezetekkel, az európai uniós és egyéb belföldi és külföldi partnerekkel való, a 

kölcsönös érdekeken alapuló, együttes, átgondolt, jól koordinált együttműködést 

igényel.  

A gazdasági program megvalósulásához a megyei önkormányzat részéről alapvető 

feltétel, hogy rendelkezzen azokkal a forrásokkal, amelyek lehetővé teszik az 

önkormányzati törvény szerint kötelező feladatai, valamint az önként vállalt feladatok 

ellátását, továbbá, hogy a feladatellátás módját, szerkezetét hozzá tudja rendelni a 

források változásához.  

A kitűzött célok eléréséhez szükséges a megyei közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés 

hivatalának tudatos, aktív és kezdeményező szerepvállalása. A közigazgatás változása 

megköveteli a rugalmasságot és az aktív alkalmazkodást. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Hivatalának napi feladatellátását magasan képzett 

szakmai háttér biztosítja. A kollégák szaktudása minden szakterületet felölel, így csak 

néhány, egy-egy alkalommal felmerülő speciális feladatellátás során szükséges külső 

szakértő igénybevétele. 

A feladatok végrehajtása során az alábbi eszközök biztosítása kiemelkedő feladatunk: 

• szakmai, humánerőforrás háttér folyamatos rendelkezésre állása 

• szakmai továbbképzések biztosítása 

• prioritást kell biztosítani a kötelező feladatok ellátására, az önként vállalt 

feladatok ellátását a költségvetési, pénzügyi források lehetőségéhez kell 

igazítani 

• élni kell a Korm. rendelet adta lehetőséggel, mely szerint „amennyiben a 

támogatást elnyert település, vagy egyéb megyei kedvezményezett kéri, a 

projekt támogatási szerződéskötést követő menedzsmentjét (beleértve a 

projektfejlesztést és a végrehajtást) végezheti maga a megye is”, vagyis a 

vállalkozó megye szerepét erősíteni kell a saját bevételek növelése érdekében. 

• költségvetési egyensúly fenntartása 

• likviditás folyamatos biztosítása 

• szigorú gazdálkodás 

• együttműködések fenntartása, további partnerekkel történő kapcsolat kialakítása 

a magas szakmai színvonalú szakmai munka biztosítása céljából 

• településekkel történő szoros együttműködés a megye fejlődése céljából 

• a gazdasági programban kitűzött célok megvalósítását a pályázati lehetőségek 

teljes körű feltárásával, lehetséges igénybevételével kell elősegíteni, továbbá 

előnyben kell részesíteni az önerő nélküli pályázatok kihasználását 

• folyamatos kommunikáció és információáramlás biztosítása az egyes szereplők 

között. 
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4. Zárszó  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat a jövőben is Somogyország polgárainak érdekeit 

szolgálja a jelen Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések, feladatok 

végrehajtása során, demokratikus módon, széles nyilvánosságot teremtve a „Nyitott 

Vármegyeháza Program” keretén belül. 

 

 

12/2020 (II.14.) közgyűlési határozat 

 

1.A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2019-2024. 

közötti önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programját a megye 

gazdasági helyzetére, a megyei önkormányzat gazdasági lehetőségeire 

figyelemmel fogadja el azzal, hogy a 2021-2027-es Európai Uniós költségvetési 

ciklus megjelenésének függvényében felülvizsgálja. 

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

 

2.A közgyűlés felkéri a megye települési önkormányzatait, a gazdasági 

szereplőket, a megye intézményeit, civil szervezeteit, hogy működjenek együtt a 

program megvalósításában, Somogy megye felzárkóztatását elősegítő feladatok 

megvalósításában. 

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

 

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a gazdasági programról a 

nyilvánosságot tájékoztassa. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a program – 

önkormányzat honlapján történő – közzétételéről. 

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  2020. február 28., illetve értelem szerint 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Sárhegyi Judit s. k.       Biró Norbert s. k. 

  megyei jegyző      a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 


