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Pest Megye Önkormányzatának 2015. évi külügyi beszámolója

A 2015. évi külügyi terv végrehajtása során olyan külkapcsolati együttműködések kialakítása volt a
célunk, melyek az önkormányzati feladatokhoz kapcsolható, gyakorlati előnyökkel járhatnak
számunkra.

NEMZETKÖZI PROGRAMOKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL

Külkapcsolati tevékenységünket – a külügyi tervnek megfelelően – kiterjesztettük a nemzetközi
pályázatok keretében történő külkapcsolati együttműködésekre. 2015-ben az alábbi programokra
nyújtottunk be pályázatot konzorciumvezetőként (lead partner-ként), illetve projekt partnerként:

INTERREG CENTRAL EUROPE TRANSZNACIONÁLIS PROGRAM
Emerging Spaces (Fejlődő terek, területek)
A pályázat célja elhagyott, műemléki értékkel bíró épületek újrahasznosításának megalapozása a helyi
közösség minél szélesebb körű bevonásával. A projekt tartalmazza a megye területén található
elhagyott ingatlanok feltérképezését és 3 kiválasztott objektum esetében pilot projekt megvalósítását.
Partnerek: Mazovia Vajdaság - Lengyelország, Nyugat-Pomeránia Vajdaság - Lengyelország, Bologna
Metropolisz Régió - Olaszország, Ljubljanai Várostervezési Intézet - Szlovénia
Szakmai partner: Kortárs Építészeti Központ, Magyarország
Konzorciumvezető: Pest Megye Önkormányzata
Projekt költségvetés: 2 185 000 Euró
Benyújtás időpontja: 2015. április 13.
A projektjavaslat az INTERREG CENTRAL EUROPE Transznacionális Program Monitoring Bizottságának
2015. szeptemberi döntése alapján nem jutott tovább a második fordulóba.

Functional Areas in Central Europe: Landslide and flood areas (Funkcionális Területek KözépEurópában: árvíz és földcsuszamlás által sújtott területek)
A pályázat célja a tapasztalatcsere és közös stratégiaalkotás az árvízzel és földcsuszamlással sújtott
területek esetében.
Partnerek: Mazovia Vajdaság - Lengyelország, Nyugat-Pomeránia Vajdaság - Lengyelország, KözépSzlovénia
Konzorciumvezető: Mazovia Vajdaság Lengyelország
Projekt költségvetés: 3 700 000 Euró
Benyújtás időpontja: 2015. április 13.
A projektjavaslat az INTERREG CENTRAL EUROPE Transznacionális Program Monitoring
Bizottságának 2015. szeptemberi döntése alapján nem jutott tovább a második fordulóba.
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Model of solutions for improving energy efficiency in public administration buildings (Példaértékű
energiahatékonysági megoldások középültekben)
A projekt célja energiahatékony megoldások feltárása, megtervezése és kialakítása középületek
esetében, amelyek például szolgálhatnak és megismertethetik, ezeket az új technológiákat a
lehetséges felhasználok szélesebb körével.
Partnerek: Mazovia Vajdaság - Lengyelország, Nyugat-Pomeránia Vajdaság - Lengyelország, Berlini
Műszaki Egyetem - Németország, Pomurje Energia Ügynökség (Szlovénia)
Konzorciumvezető: Mazovia Vajdaság Lengyelország
Projekt költségvetés: 1 750 000 Euró
Benyújtás időpontja: 2015. április 13.
A projektjavaslat az INTERREG CENTRAL EUROPE Transznacionális Program Monitoring Bizottságának
2015. szeptemberi döntése alapján nem jutott tovább a második fordulóba.

INTERREG EUROPE INTERREGIONÁLIS PROGRAM
Maker factory (Megosztáson alapuló közösségi megoldások az Európai feldolgozóiparban)
A projekt célja: A megosztáson alapuló közösségi megoldások szerepének és helyzetének felmérése a
partner régiók gazdaságában és gazdaságfejlesztési programjaiban. A közösségi gazdaság
megjelenésének elősegítése a partner régiók fejlesztési programjaiban.
Partnerek: Bologna Metropolisz Régió - Olaszország, Step Ri the Science and Technology park of the
University of Rijeka - Horvátország, Development Agency Sora - Szlovénia, Hargita Megye Tanácsa
Románia, L.A.Ser.Inn. S.c. a r.l. - Olaszország, ‘CENTO’ Olaszország, Foundation Banca del Monte and
Cassa di Risparmio of Faenza - Olaszország, CESIE Olaszország, Palermo Pact - Olaszország, Coventry
City Council - Egyesült Királyság, Hohenstein Institute for Textile Innovation gGmbH - Németország
Konzorciumvezető: Pest Megye Önkormányzata
Projekt költségvetés: 2,543,828 Euró
Benyújtás időpontja: 2015. július 30.
Várható döntés 2016. január

INTERREG DANUBE TRANSZNACIONÁLIS PROGRAM
Accelerating Danube (Az innováció feltételeinek javítása és a fejlett technológiák elterjedésének
előmozdítása)
A projekt célja: Az innováció feltételeinek javítása és a fejlett technológiák elterjedésének
előmozdítása a Duna térségben
Partnerek: Ateknea Solutions Hungary Kft. Magyarország, Bulgaria Economic Forum Bulgária,
Bulgarian Association for Transfer of Technology and Innovation Bulgária, Step Ri the Science and
Technology park of the University of Rijeka Horvátország, The Institute of Technology and Business
Csehország, Hargita Megye Tanácsa Románia, The National Research and Development Institute for
Textiles and Leather Románia, University of Belgrade Szerbia, Urban Planning Institute Szlovénia,
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Sarajevo Economic Regional Development Agency Bosznia-Hercegovina, Regional Chamber of
Commerce and Industry Szerbia
Konzorciumvezető: Pest Megye Önkormányzata
Projekt költségvetés: 1,720,000 Euró
Benyújtás időpontja: 2015. november 3.
Kétfordulós pályázat, várható döntés az első fordulóból továbbjutó projektjavaslatokról: 2016 március

KÍNAI KAPCSOLATOK

A Kínai Népköztársaságot, s azon belül a kínai tartományi önkormányzatokat és városokat kiemelt
partnereknek tekintjük, különös tekintettel a kínai gazdaságban rejlő lehetőségekre, úgy is, mint
kereskedelmi partner és mint lehetséges befektető. A kínai befektetők, beruházások Magyarországra,
illetve Pest megyébe vonzása tekintetében a kelet-közép-európai régió minden országa, illetve régiója
versenytársnak számít: egyre többen ismerik fel a kínai kapcsolatban rejlő lehetőségeket, és egyre
aktívabban dolgoznak azon, hogy a kínai tőke náluk is megtelepedjen.

HEBEI TARTOMÁNY
A gazdasági együttműködés lehetséges területeinek feltérképezése érdekében Pest Megye
Önkormányzatának delegációja Wentzel Ferenc és Szerenka Tibor alelnökök vezetésével – Quin
Boyong, Hebei tartomány kormányzó-helyettesének meghívására – részt vett a kínai Langfang-ban
2015. május 17-21. között megtartott 32. Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Vásáron. Langfang
Hebei tartomány kiemelt, ún. prefektúra szintű városa, ahol hagyományosan évente megrendezik Kína
és más országok egymás közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatait előmozdító nemzetközi vásárt.
A nemzetközi vásárral párhuzamosan a kínaiak által kezdeményezett Kína – Közép-Kelet Európa
Tartományok és Régiók Vezetői Szövetségének első munkamegbeszélésére került sor, amely a
Szövetség működési mechanizmusa kérdéseinek tisztázását, valamint a következő alkalommal 2016ban Hebei tartomány Tangshan városában megrendezésre kerülő 3. Kína – Közép-Kelet Európai
Önkormányzati Vezetők Csúcstalálkozójának előkészületeit szolgálta. A munkamegbeszélést követően
Quin Boyong, Hebei tartomány kormányzó-helyettese és Wentzel Ferenc, Pest Megye Közgyűlésének
alelnöke az eddigi kapcsolatokat megerősítő együttműködési megállapodást írtak alá.
Ennek alapján a tartomány és a megye cserekapcsolatokat és szervezeti együttműködéseket alakít ki
gazdasági és üzleti, tudományos és oktatási, valamint turisztikai és egyéb területeken, kölcsönös
előnyök érdekében. A két fél erősíteni fogja a magas szintű látogatásokat, szorosabbá téve a két
önkormányzat közötti kapcsolatokat annak érdekében, hogy az alsóbb szinteken a cserekapcsolatok és
a szervezeti együttműködések hatékonyabbak legyenek.
2015. december 12-én Qin Boyong kormányzó-helyettes asszonyt küldöttségével a Megyeházán
fogadtuk. A találkozó célja a Pest Megye Önkormányzata és Hebei tartomány közötti baráti kapcsolat
fenntartása és előmozdítása mellett az önkormányzat vezetőinek meghívása volt a 3. Kína-Közép-Kelet
Európa Tartományok és Régiók Vezetői Szövetségének (China-CEEC Local Leaders’ Meeting)
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találkozójára 2016. júniusában, Tangshan városába. A hebei delegáció arról is tájékoztatta a Pest
megyei vezetőket, hogy a találkozóval egy időben nagyszabású nemzetközi vásárra és befektetői
fórumra kerül sor, amelyre várják a Pest megyei cégeket a gazdasági kapcsolatok további bővítése
érdekében. Ennek elősegítésére a tartomány a nemzetközi vásáron egy 300 négyzetméteres területet
költségmentesen biztosít a magyar – elsősorban Pest megyei – cégek számára a termékeik,
szolgáltatásaik bemutatásához.
További hebei kapcsolatok:






Az év során a Magyar Befektetési Ügynökség meghívására Xi Xianjun, Hebei tartomány
kereskedelmi osztályának igazgató-helyettese 6 fős delegációval érkezett Magyarországra
2015. április 22-én. A találkozó során került sor Pest megye delegációjának meghívására a
beszámolóban a fentiekben ismertetett 2015. május 18-21 között megrendezett langfangi
Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Vásárra.
Hebei tartomány főtitkár-helyettese, Na Shuchen úr 2015. szeptember 24-én látogatta meg a
Megyeházát 6 fős delegációjával. A találkozás célja Szabó István elnök előzetes meghívása volt
a 2016. júniusában megrendezésre kerülő vásárra, ahol lehetőség lesz majd magyar
vállalkozások bemutatkozására is.
Shijiazhuang (Hebei tartomány fővárosa) Nemzeti Hi-Tech Iparfejlesztési Zóna gazdasági és
kereskedelmi együttműködési bizottságának delegációja 2015. október 13-án tett látogatást
Pest Megye Önkormányzatánál Hebei tartomány és Pest Megye Önkormányzatának
megállapodása alapján. Wu Shimao, a Hi-Tech Zóna igazgatója által vezetett delegáció
befektetési célú együttműködés kialakítása érdekében érkezett a Zónában székelő
nagyságrendileg 3000 vállalat (elektronika, informatika, gyógyszergyártás, műszergyártás)
képviseletében. Szabó István elnök ígéretet tett arra, hogy befektetésre alkalmas területekről
adatbázist hozunk létre a kínai vállalatok számára, mely jó alapot ad majd a kapcsolataink
további mélyítéséhez.

LIAONING TARTOMÁNY
A hebei látogatás során a Pest megyei delegáció Langfang-ban tárgyalásokat folytatott a Bing Zhiganggal, a Hebei tartománnyal szomszédos Liaoning tartomány kormányzó-helyettesével. Liaoning a 2013.
évi 8,7 %-os gazdasági növekedésével Kína egyik legdinamikusabban fejlődő tartománya. A tartomány
erősségei közé tartozik a kereskedelem: a tartomány kikötőinek áruforgalma 2013-ban elérte a 9,8
trillió tonnát, 11%-os növekedést produkálva az előző évhez képest. A két delegáció megállapodott
abban, hogy az eredményes kapcsolatfelvétel után közösen keresik a gazdasági-kereskedelmi
együttműködés lehetséges konkrét területeit.
Ennek jegyében került sor a kormányzó-helyettes által küldött delegáció fogadására 2015
szeptemberében. A tartomány képviselői látogatást tettek a Megyeházán, valamint felkeresték a
Törökbálint, illetve Biatorbágy határán lévő Tópark projekt helyszínét, amely az ország legnagyobb
építőipari beruházása. A delegáció tagjai helyszíni bejárás keretében megismerték a projekt jelenlegi
állapotát, és a tulajdonosok, illetve a megyei önkormányzat vezetésével megállapodtak abban, hogy
folytatják az egyeztetést a lehetséges együttműködésről.
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A Liaoning tartománnyal történt kapcsolatfelvétel tehát eredményesnek bizonyult, és hosszú távon is
ígéretes partnerség kialakítása vette kezdetét.

HAINAN TARTOMÁNY
Szintén a hebei látogatás során vettük fel a kapcsolatot Hainan tartomány vezetőivel.
Hainan tartomány Kína legdélebbi területe, az ázsiai-csendes óceáni gazdasági térség és nemzetközi fő
hajózási útvonalak középpontjában fekszik. 1988-ban alapították, mint Speciális Gazdasági Zónát. A
tartomány területe 35,4 ezer km2; lakosságának száma 9 millió.
Meghívásunkra 2015. augusztus 30-án Li Guoliang, hainan-i kormányzóhelyettes látogatott el a
Megyeházára. A közös érdeklődés középpontjában a máig kiaknázatlan lehetőségeket magában rejtő
turisztikai együttműködési lehetőségek szélesítése állt.
A Kína-Közép-Kelet-Európai országok közötti együttműködés keretében (amelyet 16 ország alkot)
Magyarországon működik a Kína-Kelet-Közép-Európa Turisztikai Regionális Koordinációs Központ,
amelynek feladata, hogy együttesen jelenítse meg Kína számára a közép-európai országokat, mint
lehetséges turisztikai desztinációkat. Az összehangolt marketingtevékenység keretében – többek
között - közös turisztikai termékcsomagok, tematikus utak kerülnek megrendezésre. Pest megye
számára fontos, hogy – kihasználva Magyarország Kína-Közép-Európai Együttműködés turisztikai
területében betöltött szerepét – aktívan bekapcsolódjon és tevékenyen részt vegyen a turisztikai
kapcsolatok fellendítésébe.
A Pest Megye Önkormányzata és Hainan tartomány között megkötött együttműködési
szándéknyilatkozat aláírásával egy időben, 2015. augusztus 30-án került sor a Megyeházán a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és Hainan tartomány közötti memorandum aláírására
is.

EGYÉB KÍNAI KAPCSOLATOK


2015. december 11-én érkezett hozzánk delegáció a CECZ (Közép Európai Kereskedelmi és
Logisztikai Együttműködési Zóna) képviseletében. A delegáció tagjai voltak a China Railway
Construction Corporation Limited vállalat képviselői, amely világ a 79. legnagyobb vállalatának
a leánycége, melynek fő profilja az építőipar (elsősorban metró, út és hídépítés, a vasút már
csak kisebb része a portfóliójuknak). A cég 100 milliárd dollár éves forgalmat bonyolít és 300
ezer alkalmazottat foglalkoztat. A delegációt Pető Ernő, a Magyar-Kínai Gazdasági Kamara
elnöke kísérte. Érdeklődésük középpontjában a magyarországi nagyberuházásokban rejlő
lehetőségek álltak. A delegációt tájékoztattuk, hogy nagy örömünkre szolgál érdeklődésük,
hiszen Pest megyében is nagy szükség van intenzív beruházásokra, és bár a beruházások felől
dönteni nem az Önkormányzat kompetenciája, a telephelyek felkutatásában és a beruházások
előkészítésében segítünk. Figyelmükbe ajánlottuk a Liszt Ferenc repülőtér térségének
fejlesztését (vasút, logisztikai központ, hotelek építése), valamint a Tópark projekt nyújtotta
lehetőségeket.



A 2015. június 15-én Zhejiang tartományból érkezett, Lou Xiaodong pénzügyi és gazdasági
bizottsági elnök úr által vezetett delegációt a Szent István Egyetemmel való kapcsolatfelvétellel
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igyekeztünk segíteni. A delegáció fő célja a környezetvédelem, vízgazdálkodás, csatornázás
Pest megyei helyzetének megismerése volt.


Zheijang tartományból április 27-én is érkezett delegáció, akkor Wang Minqi úr, Zhejiang
tartomány Népi Kongresszusának Főtitkár-helyettese vezetésével. A cél ekkor a
kapcsolatfelvétel, valamint közös projektekben való részvétel lehetőségeinek megtárgyalása
volt.



Kunming város delegációja 2015. szeptember 14-én látogatta meg a Megyeházát Liu Wenwei
polgármester-helyettes úr vezetésével. A találkozó során energiafejlesztés és felhasználás
tárgyában történt eszmecsere, valamint bemutattuk a SOLANOVA projektet.



Jinan város látogatására 2015. szeptember 21-én került sor, Sun Xiaogang főpolgármesterhelyettes úr vezetésével. A kínai fél együttműködési lehetőségeket keresett a várostervezés
témakörében, igyekeznek technológiákat eltanulni, céljuk diákokat küldeni vízgazdálkodási,
árvízvédelmi tanulmányok folytatására. Ezen kívül a Magyar Turizmus Zrt.-vel való
kapcsolatunk segítségével turisztikai területen is igyekszünk együttműködést létrehozni,
gyógyturizmus és gyógyvizek témakörében.



A fentieken túl kapcsolatépítés céljából fogadtunk még delegációkat Ningxia, Shandong,
Hangzhou tartományokból is.

EURÓPAI KAPCSOLATOK

MAZÓVIA VAJDASÁG (LENGYELORSZÁG)
A Mazóviai Vajdasággal hosszú évekre visszanyúló nemzetközi együttműködések, valamint testvér
tartományi/megyei kapcsolatok továbbra is élnek. A Vajdaság részéről Adam Struzik marsall 2015.
március 11-13 közötti időpontra meghívta Önkormányzatunk vezetőségét. A találkozó kifejezetten a
jövőbeni pályázati együttműködésekben való részvétel lehetőségeit készítette elő. A szakmai
egyeztetések alapján az INTERREG Közép-Európa programban együtt nyújtottunk be több pályázatot
is. A Vajdaság elkötelezett afelől, hogy Közép-Európa fejlődésének egyik motorja legyen a K+F és az
innováció, a kreatív ipar, az egészségipar, az élelmiszergazdaság, valamint a mobilitás és logisztika
területén. Ezen célok sokban reflektálnak a számunkra fontos kérdésekre, így e területeken tovább
erősíthetjük együttműködésünket akár az Európai Unió által nyújtott pályázati források segítségével,
akár azoktól függetlenül.
A 2015. december 4-i Megyenapi ünnepségen Adam Struzik marsall a Közgyűlés döntése alapján
átvette a Pest megye külkapcsolataiért elismeréssel járó díjat.

TENGERMELLÉK-HEGYVIDÉK (PRIMORJE-GORSKI) MEGYE (HORVÁTORSZÁG)
2015. április 13-15 között Wentzel Ferenc és Szerenka Tibor alelnök urak a Tengermellék-Hegyvidék
Megye vezetőjének, Zlatko Komadina úrnak meghívására részt vettek a megye megalakulása 21.
évfordulójának ünnepségén. Az alkalmat megragadva sor került szakértőkkel való találkozásra is, EU-s
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pályázatokban való jövőbeni együttműködések és területfejlesztés témakörében. Így történt meg a
bemutatkozás és a kapcsolatfelvétel Duško Dobrilával, a Tengermellék-Hegyvidék megye „Fizikai
Tervezés” intézményének vezetőjével, Sanja Turk-kel, területfejlesztési szakemberrel, valamint Luka
Dragojević úrral, a megye Regionális fejlesztés, Infrastruktúra és Projektmenedzsment osztályának
vezetőjével. Ezen kívül sor került a rijeka-i egyetem Tudományos és Technológiai Parkjának
meglátogatására is.
Az Opatija-ban megrendezett 4. Nemzetközi Befektetési Fórumon önkormányzatunk két kollégája –
Hantos Zoltán és Wolf Péter – vett részt 2015. október 29-30-án. A kollégák látogatást tettek a
Tudományos és Technológiai Parkban is.

LUDWIGSBURG (NÉMETORSZÁG)
Dr. Rainer Haas, ludwigsburg-i elnök meghívására Szabó István elnök 2015. november 9-11. között
részt vett a Ludwigsburgi Járás hagyományos rendezvényén, a Spätlingsmarkt-on. A látogatás során
Haas elnök úr a Pest megyei szociális intézményeknek felajánlott különböző bútorokat és egy egyéb
berendezéseket, amelyeknek kiosztása 2016 elején megtörténik.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK

HARGITA MEGYE
Hargita megyével folytatódott a hosszú évekre visszanyúló aktív testvérmegyei kapcsolat. 2015. január
19-én Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét fogadtuk. Szabó István elnök 2015. július 2225. között részt vett a XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Borboly Csabával történt
megállapodás alapján Hargita megyében örömmel várják a Pest megyei értéktárat bemutató
vándorkiállítást, több helyszínen is. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket és technikai részleteket az
értéktárért felelős Kisfaludi Aranka munkatársunk folytatta le az érintett települések és szervezetek
képviselőivel.
Hargita megyével közösen pályáztunk a Földművelésügyi Minisztérium felé az értéktárak gyűjtésében,
értéktárak kialakításában történő módszertani segítségnyújtás tárgyában.
Folyamatban van a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
közreműködésével egy Hargita megyei üzletemberek részvételével megrendezendő üzleti konferencia
szervezése is.
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NYITRA MEGYE – PONTIBUS EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS
RÁBA-DUNA-VÉG EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése döntése értelmében Nyitra megyével közösen
megalapítottuk a Pontibus EGTC-t. Pest megye csaknem 50 kilométer hosszan határos Szlovákiával, a
két önkormányzat összefogása elősegítheti a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési
program (2014-2020), valamint a Pest megyei Duna-stratégia sikeres megvalósítását, illetve a társulás
intézménye közös pályázati, projektmegvalósítási lehetőségeket biztosíthat más európai uniós
források vonatkozásában is.
A PONTIBUS EGTC megalakulásával összefüggésben Milan Belica elnök úr látogatott a Megyeházára
2015. március 26-án, 2015. augusztus 11- én pedig az alapító dokumentumok aláírása történt meg. A
bejegyzési eljárás elhúzódása miatt az EGTC az érdemi működését 2016-ban kezdheti meg. A
PONTIBUS EGTC működésével kapcsolatban két alkalommal Nyitrán, illetve egy alkalommal
Budapesten szakmai egyeztetést tartottunk.
A PONTIBUS EGTC működéséről a közgyűlés számára külön tájékoztató/beszámoló készül.
A Nyitra megyével történő együttműködéshez tartozik még, hogy a közgyűlés határozatban fejezte ki
támogatását az Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-híd és kapcsolódó létesítmények megépítéséről,
egyben felkérte elnökét, hogy – a megyei önkormányzat területi koordinációs szerepéből adódóan –
hangolja össze a határon átnyúló együttműködésből adódó, a beruházás előkészítésével kapcsolatban
felmerülő területi szintű feladatokat. A több körben Ipolydamásdon és Helembán megtartott szakmai
konzultációk eredményeként híd megépítésének támogatásáról a Nyitra megyei közgyűlés is
határozatot hozott. A 2015 októberében véglegesített megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott
beruházási költségek jóval alacsonyabbak a korábbi híd-változatok tervezett költségeihez képest. A
tervezés további menetéről és a pályázati források igénybevételének módjáról jelenleg szakértői
egyeztetések zajlanak.
Pest Megye Önkormányzata 2015-ben szintén felvételt nyert a Rába-Duna-Vág EGTC-be.

EGYÉB NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK

VISEGRÁDI FŐVÁROSOK ÉS RÉGIÓK FÓRUMA – POZSONY
A 2015. június 9-én Pozsonyban megtartott találkozón a visegrádi országok (V4) fővárosainak
polgármesterei (Pozsony, Prága, Varsó és Budapest) és főváros körüli régióinak (Pozsonyi
Önkormányzati Kerület, Közép - Bohémia Régió, Mazóvia Vajdaság és Pest megye) vezetői vettek részt.
A V4-ek mellett a tanácskozásra meghívást kapott Bécs és Alsó-Ausztria küldöttsége is. A találkozón
felek kifejtették álláspontjaikat és megállapodtak arról, hogy aktívan együttműködnek az európai
ügyekben, törekednek közös álláspont kialakítására és annak érvényesítésére a Régiók Európai
Bizottságában, közös lobbi tevékenységet folytatnak az EU jogszabályalkotásban, illetve igyekeznek
előmozdítani a V4-ek érdekeinek érvényesülését az Európai Unió közös politikáiban. Ezen kívül a
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résztvevők megvitatták a fővárosok és főváros körüli régiók közlekedési kapcsolatainak fejlesztését és
a kulcsfontosságú szállítási projektek előmozdításának lehetőségeit továbbá kiemelték a
decentralizáció és többszintű kormányzás fontosságát. Az ülés végén a felek közös
nyilatkozatot fogadtak el a megvitatott témákkal kapcsolatban. A találkozó másnapján, 2015. június
10-én a résztvevők konferencián vettek részt ahol Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke a
„Többszintű kormányzás és Decentralizáció” szekcióban tartott előadást, melyben bemutatta a magyar
önkormányzati rendszer helyzetét és ebben Pest megye szerepét.

OPEN DAYS - BRÜSSZEL
Az OPEN DAYS egy évente megrendezett négynapos, brüsszeli központú rendezvény, amelynek során
a régiós és városi közigazgatásban dolgozó tisztviselők, valamint szakértők, oktatók és kutatók
oszthatják meg egymással a regionális és a városfejlesztés területén kialakult bevált módszereiket és
ismereteiket. A rendezvény emellett az EU kohéziós politikájának fejlesztésével kapcsolatos politikai
kommunikáció elismert fóruma is, amely ráirányítja a döntéshozók figyelmét arra, hogy az uniós
döntéshozásban a régiók és városok szempontjait is figyelembe kell venni.
A 2015. évi Open Days-en 110, Európa minden részéről származó, a kormányzat különböző szintjeiről
érkező képviselő vett részt. 30 ország 177 régiója és városa, 21 regionális együttműködés és az Európai
Bizottság 11 Főigazgatósága volt jelen.
A számos workshop közül Karácsony János Ádám képviselő a Hargita megye által szervezett
„Testvérmegyék támogatása a kis- és középvállalkozások és a városi-vidéki fejlesztés számára, EU-s
finanszírozású projektek keretében" elnevezésű workshop-on Pest megye és Újbuda SOLANOVA
projektjéről tartott előadást. A workshop lehetőséget adott Hargita megye és magyar partner régiói
számára, hogy sikeres programjaikat, kezdeményezéseiket és projektjeiket bemutassák. Az esemény
során betekintést adtak a különböző helyi és regionális szereplők nemzetközi, nemzeti és regionális
stratégiájának működésébe, az életkörülmények szintjének és a gazdasági fejlődés előmozdításának
mikéntjébe.

***
A fentiekben ismertetett külügyi események költségeit az alábbiakban összegezzük:

Lengyelországi (Mazóvia) kiküldetés (2015.03.11-13.)
Küldöttek:
Szabó István, dr. Szép Tibor, Wolf Péter, Bodnár
András, Dorka Áron
Útiköltség:
184 501 Ft
Napidíjak:
182 948 Ft
SZOCHO:
34 576 Ft
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Erdélyi kiküldetés (Hargita – 2015.08.11-15)
Küldött:
Kisfaludi Aranka
Útiköltség:
33 873 Ft
Napidíj:
77 708 Ft
SZOCHO:
14 687 Ft

Horvátországi (Rijeka) (2015.04.13-15)
Küldöttek:
Wentzel Ferenc, Szerenka Tibor
Útiköltség:
12 630 Ft
Napidíjak:
89 200 Ft
SZOCHO:
16 858 Ft

Brüsszeli kiküldetés – OPEN Days (2015.10.13-14)
Küldött:
Karácsony Ádám
Útiköltség:
24 880 Ft
Szállás és
65 948 Ft
transzfer:
Napidíj:
26 595 Ft
SZOCHO:
5 026 Ft

Kínai (Hebei) kiküldetés (2015.05.16-22)
Küldöttek:
Wentzel Ferenc, Szerenka Tibor, dr. Vántsa
Botond, Török István, Gazdikné Kasa Csilla, dr.
Popovics Gábor, tolmács
Útiköltség:
1 572 900 Ft
Vízumköltség:
105 000 Ft
Reptéri
85 800 Ft
transzfer:
Biztosítási díj:
54 390 Ft
Napidíjak:
655 646 Ft
SZOCHO:
123 750 Ft

Erdélyi kiküldetés (Hargita – 2015.09.13-15)
Küldött:
Kisfaludi Aranka
Útiköltség:
15 000 Ft
Napidíjak:
31 288 Ft
SZOCHO:
5 914 Ft

Pozsonyi kiküldetés– Visegrádi Fővárosok és Régiók Fóruma
(2015.06.09-10)
Küldöttek:
Szabó István, Wolf Péter, Dorka Áron
Útiköltség:
45 190 Ft
Autópálya díj: 3 500 Ft
Napidíjak:
61 312 Ft
SZOCHO:
11 588 Ft
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Horvátországi (Rijeka) kiküldetés költségei (2015.10.29-30.)
Küldöttek:
Wolf Péter, Hantos Zoltán Károly
Útiköltség és
55 475 Ft
szállás:
Napidíjak:
62 576 Ft
SZOCHO:
11 828 Ft

Erdélyi (Tusnádfürdő) kiküldetés (2015.07.22-25)
Küldött:
Szabó István
Autókölcsönzés
239 344 Ft
díja:
Üzemanyag
18 868 Ft
költség:
Szállásköltség: 51 529 Ft
Napidíjak:
62 578 Ft
SZOCHO:
11 827 Ft

Ludwigsburgi kiküldetés költségei (2015.11.9-11)
Küldött:
Szabó István
Útiköltség:
74 500 Ft
Napidíjak:
46 523 Ft
SZOCHO:
12 561 Ft

Kiküldetésekhez, iratokhoz tartozó tolmácsolási, fordítási költségek: 1.192.920 Ft
Külügyi reprezentáció (vendéglátás, ajándék): 1.313.515 Ft
Reprezentációs adó (SZJA): 287.071 Ft
Reprezentációs adó (EHO): 484.433 Ft
Szállásköltség (Megyenapra meghívott lengyel delegáció): 103.716 Ft
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