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ELŐTERJESZTÉS 
a területfejlesztési intézményrendszer fontosabb változásairól 

 
A Somogy Megyei Közgyűlés 38/2013.(XI. 15.) közgyűlési határozatában a Nemzetgazdasági 

Tervezési Hivatal szakmai javaslata alapján, a tervezési koordinációs feladatok ellátása 

érdekében felhatalmazta a közgyűlés elnökét a Somogy Megyei Tervezéskoordinációs 

Testület (továbbiakban: MTT), a megye kistérségeiben Somogy Megyei Területi 

Munkacsoportok (továbbiakban: TMCS), valamint Gazdaságfejlesztési, 

Infrastruktúrafejlesztési és Humánerőforrás ágazati munkacsoportok megalakításával. Január 

végén megalakult a Megyei Tervezéskoordinációs Testület, majd azt követően a Területi és 

Ágazati Munkacsoportok, melyeknek javaslattevő, döntés-előkészítő szerepe van mind a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz, mind pedig az ágazati operatív 

programokhoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítésében. A 

területi munkacsoportok lehatárolásáról és tagjairól a megyei közgyűlés elnökének javaslata, 

valamint a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal szakmai kezdeményezése alapján az MTT 

döntött, az adott kistérségben található városok és az MTT tagok konszenzusos szavazása 

alapján az alábbiak szerint: 

- a TMCS-k a megye 11 statisztikai kistérségében alakultak meg; 

- a TMCS tagjai az adott kistérségben elhelyezkedő város/ok 1-1, a kistérségben lévő 

nem városi jogállású települések 3 képviselője, az SKIK tisztségviselője, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara, a kistérségben lévő területfejlesztéssel foglalkozó civil 

szervezet képviselője, Kaposvári Egyetem munkatársa, a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzatok Somogy Megyei Társulásának képviselője, releváns helyzetben a 

Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton Integrációs Nonprofit Kft., Balaton felvidéki 

Nemzeti Park Igazgatóságának képviselője; 

- a TMCS elnöke a statisztikai kistérség meghatározó szerepkörű városának 

polgármestere, aki állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az MTT 

ülésein; 

- a TMCS alelnöki tisztségét a Somogy Megyei Önkormányzat tisztségviselői látják el; 

- a TMCS ülések állandó meghívottja tanácskozási joggal a megyei tervezésben 

közreműködő konzorcium képviselője. 

Tervezési feladatokat változó feltételek között végeztük: változtak a dedikált keretek és 

intézkedésekre dedikált kereteket határoztak meg, a tervezési térség a statisztikai kistérség 

helyett a járás lett, a megyei integrált területi program nem terjed ki a megyei jogú városok 

fejlesztési elképzeléseire. A megyei jogú városok integrált településfejlesztési programjaikat 

önállóan, Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk (ITS) alapján, de a megyei 

területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz illeszkedve, a megyékkel együttműködésben 

dolgozzák ki. 

 

A tervezési feltételek megváltozása, a működés tapasztalatai felvetik a területfejlesztési 

intézményrendszer módosítását, amelyre az alábbi javaslatot teszem: 

- a TMCS járási szinten (8 járás) működjenek, 

- a járási TMCS-k elnökei - a Kaposvári járás kivételével- a járás székhely városok 

polgármesterei, 

- a Kaposvári járás TMCS elnökét az érintett két statisztikai kistérség konszenzusos 

döntéssel jelöli ki, 
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- azokban a járási TMCS-ben (fonyódi, kaposvári, siófoki) amelyek két kistérséget 

foglalnak magukban: 

 a nem városi jogállású települések képviselete 2X3fő: 6 fő legyen, 

 A tagok köre, az esetleges dupla képviselet elkerülése érdekében kerüljön 

felülvizsgálatra a SKIK tisztségviselője, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a 

kistérségben lévő területfejlesztéssel foglalkozó civil szervezet képviselője, Kaposvári 

Egyetem munkatársa, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei 

Társulásának képviselője, releváns helyzetben a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton 

Integrációs Nonprofit Kft., Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának 

képviselője esetében; 

 a nem járási székhely kistérségi vezető társelnöki tisztséget töltsön be, 

- a járási TMCS-k alelnökeit a megyei közgyűlés elnöke bízza meg. 

Javasoljuk, hogy a közgyűlés hatalmazza fel a közgyűlés elnökét, hogy kezdeményezze a 

Területi Munka csoportok működésének fentiek szerinti módosítását a Megyei 

Tervezéskoordinációs Testületnél. 

 

Határozati javaslat:  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy kezdeményezze a 

Somogy Megyei Területi Munkacsoportok működésének módosítását a Megyei 

Tervezéskoordinációs Testületnél az alábbiak szerint: 

- a Területi Munkacsoportok járási szinten (8 járás) működjenek, 

- a járási Területi Munkacsoportok elnökei - a Kaposvári járás kivételével- a járás 

székhely városok polgármesterei, 

- a Kaposvári járás Területi Munkacsoportok elnökét az érintett két statisztikai kistérség 

konszenzusos döntéssel jelöli ki. 

- azokban a járási Területi Munkacsoportokban amelyek két kistérséget foglalnak 

magukban : 

 a nem városi jogállású települések képviselete 2X3fő: 6 fő legyen, 

 A tagok köre, az esetleges dupla képviselet elkerülése érdekében kerüljön 

felülvizsgálatra a SKIK tisztségviselője, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a 

kistérségben lévő területfejlesztéssel foglalkozó civil szervezet képviselője, 

Kaposvári Egyetem munkatársa, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy 

Megyei Társulásának képviselője, releváns helyzetben a Duna-Dráva Nemzeti Park, 

a Balaton Integrációs Nonprofit Kft., Balaton felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóságának képviselője esetében, 

 a nem járási székhely kistérségi vezető társelnöki tisztséget töltsön be. 

- a járási Területi Munkacsoportok alelnökeit a megyei közgyűlés elnöke bízza meg. 

Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző  
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