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Tisztelt Közgyűlés!
A Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal és a
Baranya Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködés keretében látja el a Terület
és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló „Foglalkoztatási
Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című projekt tevékenységeit. A projekt
keretében a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű személyek közül mintegy
2000 fő kaphat segítséget munkába álláshoz és a foglalkoztatásba való tartós
integrálódáshoz.
A program egyik fontos vállalása volt egy gazdaságfejlesztési stratégia elkészítése.
Baranya megye a gazdasági mutatók tükrében Magyarország megyéinek utolsó
harmadában helyezkedik el. A megye gazdasági életének élénkítéséhez, a gazdasági
felzárkózásához – a gazdasági élet aktorainak szerepvállalása mellett - tudatos, egész
megyére kiterjedő, a releváns helyi önkormányzatok bevonásával zajló
befektetésösztönzési tevékenységre is szükség van. Ezt felismerve a Baranya Megyei
Önkormányzat befektetésösztönzési, gazdaságfejlesztési stratégia és akcióterv
elkészítését tűzte ki célul. Európai Uniós értékhatár feletti nyílt közbeszerzési eljárás
lebonyolítását követően a nyertes konzorcium elkészítette a „Befektetésösztönzési
stratégia, akcióterv készítése” című részfeladatot. A szerződés aláírására 2020.
áprilisában került sor.
A konzorcium feladata volt többek között:
•

•
•
•

•

Baranya megyére vonatkozó helyzetelemzés készítése a stratégia megalapozása
céljából (pl. befektetésösztönzési, munkaerő-piaci, szakképzési, gazdasági,
problémák azonosítása és elemzése, Baranya megyei városi rangú települések,
mint befektetési célterületek elemzése);
jövőkép megfogalmazása, célrendszer és fejlesztési prioritások meghatározása;
stratégiai célok meghatározása (megyei célok, járás specifikus célok, városi rangú
települések és vonzáskörzetük specifikus céljai);
a befektetésösztönzési stratégia szerves folytatásaként Akcióterv kidolgozása, a
megfogalmazott jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások érvényesítése
érdekében kidolgozott stratégiai célok megvalósításához szükséges konkrét
lépések;
jó gyakorlatok bemutatása magyar és nemzetközi példák alapján.

Befektetésösztönzési, gazdaságfejlesztési
kapcsolatban elvárások voltak az alábbiak:
•
•
•

stratégia

és

akcióterv

készítésével

Figyelemmel kellett lenni az elmúlt években elkészült, releváns
gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási és képzési stratégiákra és az ezekből, ill. ezek
megvalósulásából levonható tapasztalatokra.
A stratégiának külön kellett foglalkozni a különböző gazdasági területekkel
(turizmus, könnyűipar, mezőgazdaság, élelmiszeripar, nehézipar, stb.) és
egyedileg kell vizsgálnia ezek fejlődési lehetőségeit.
A stratégia elkészítése során a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok és
fejlesztési lehetőségek vizsgálata is szükséges volt.

2020. júniusában társadalmi vitára bocsátottuk a dokumentumot. Véleményekkel,
észrevételekkel többek között a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztálya, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Pécsi Tudományegyetem
és a városi rangú települések képviselő is segítették a munkafolyamatot.
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A végleges stratégia és akcióterv a települési eszközrendszer részletes bemutatása
mellett kitér azokra az eszközökre, melyeknek irányítása és szervezése meghaladja a
települési szint hatáskörét, ugyanakkor nem része a nemzeti szintű jogi szabályozásnak
és ösztönzőcsomagnak. Például legyen szó akár arról, hogy egy országos közúthoz
történő útcsatlakozást szükséges létesíteni, vagy egy új buszmegálló helyet kell
kialakítani egy ipari parknál az országos személyszállító vállalat járatához, vagy éppen
egy adott település középiskolájának a tanrendjébe integrálni szükséges egy speciális
gép használatához illeszkedő képzési programot. Ezek a példaszerű esetek minden
esetben meghaladják a települések jog- és hatáskörét. Ha horizontálisan megjelenítünk
egy megyei aktort, úgy kialakítható egy olyan struktúra, amely képes lehet ezen
valamennyi települést érintő ügyekben közbenjárni a megfelelő szervezeteknél. A
tanulmány arra a megállapításra jut, hogy éppen ezért indokolt egy átfogó, horizontális
eszközként biztosításra kerülő, ösztönző tevékenységet ellátó megyei szint bevezetése.
Fentieknek megfelelően Baranya Megye Befektetésösztönzési Stratégiája az alábbi
horizontális eszközöket javasolja:
1. Baranya megyei térségi befektetésösztönző és gazdaságfejlesztési ügynökség
létrehozása
2. Szakképzési kerekasztal működtetése a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és
Iparkamarával együttműködésben
3. Baranya megyei közlekedésfejlesztési kerekasztal működtetése
4. Gazdaságfejlesztési tőkealap létrehozása, működtetése
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
A fentiekben írtak alapján a Baranya megyei Befektetésösztönzési Stratégia és Akcióterv
tárgyában a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét
gyakorolva az előterjesztéshez csatolt határozatot hoztam.
Pécs, 2020. november 9.
Dr. Őri László s.k.
elnök
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
/2020. (XI…) határozata
Tájékoztató a Baranya megyei Befektetésösztönzési Stratégia és Akciótervről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján– figyelemmel a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a
Baranya megyei Befektetésösztönzési Stratégia és Akciótervről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke
Kapja: Sebestyén Attila Területfejlesztési Osztályvezető
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