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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy a 

megyei önkormányzat a törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, 

területrendezési valamint koordinációs feladatokat lát el. A területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben (továbbiakban: Tftv.) foglalt közfeladatok 

ellátása során a megyei önkormányzat összehangolja a kormányzat, az önkormányzat és a gazdasági 

szervezetek fejlesztési elképzeléseit, amelynek keretében a tervezés és a végrehajtás során 

gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. A Tftv. 14.§ (5) bekezdése kimondja, hogy „a 

megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács az e törvényben meghatározott területfejlesztési 

feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente tájékoztatja a területfejlesztés stratégiai 

tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a 

területrendezésért felelős minisztert.” Az elkészített anyag a megyei önkormányzat ez évi 

területfejlesztési feladatait mutatja be, amelyet a testületi tudomásul vételt követően tájékoztatásul 

megküldjük a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek. 

A Somogy Megyei Önkormányzat ez évi tevékenységében meghatározó volt a területi tervezési 

feladatok elvégzése. A megyei önkormányzatok tervezési feladatait a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források 

felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális 

feladatokról szóló 1600/2012. (XII.17.) Korm. határozat határozza meg, valamint a 2014-2020 

közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III.8.) számú határozat jelöli 

ki. E szerint a megyék területfejlesztési koncepciót és programot készítenek, valamint 

közreműködnek a 2014-2020-as területi alapú fejlesztések megtervezésében. A 2014-2020-as 

európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben is fontos szerepe van a megalapozott területi 

terveknek.  

A Somogy Megyei Önkormányzat 2012-ben kezdte el a tervezési feladatokat és a felkészülést a 

2014-2020-as Európai Uniós operatív programok területi aspektusainak kialakításához. A Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium 2012. évben kiegészítő költségvetési támogatást nyújtott a megyei 

önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló területfejlesztési vonatkozású megyei 

helyzetértékelések elkészítéséhez. Az előkészítő fázis keretében a területfejlesztési koncepció és 

program kidolgozásának megalapozásaként elkészültek a helyzetfeltáró dokumentumok, amelyet a 

Somogy Megyei Közgyűlés 64/2012.(XI.30.) számú közgyűlési határozatával fogadott el.  

A megyei tervezési feladatok támogatását, az ehhez kapcsolódó kapacitásépítést szolgálta az 

Államreform Operatív Program keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú könnyített 

elbírálású pályázat, amely 90 millió Ft támogatást nyújtott a megyei önkormányzat részére. Ennek 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV
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keretében a Somogy Megyei Önkormányzat a pályázati felhívásban részletezett feladatok ellátására 

gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás keretében kért ajánlatot „Somogy megye területi 

tervezésének megújítása a megyei területfejlesztési tervdokumentumok kidolgozásával és a megyei 

tervezői kapacitások fejlesztésével (ÁROP-1.2.11/A-2013) vállalkozási szerződés keretében” 

címmel. Ajánlata alapján a fenti feladatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft., az ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda, valamint az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. által 

alkotott konzorcium látta el az alábbiak szerint: 

 

1. Helyzetfeltárás utómunkálatai keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó – 

regionális kitekintésű – tanulmány elkészítése; 

2. Területfejlesztési koncepció kidolgozása; 

3. Megyei területfejlesztési program elkészítése;  

4. A 2014–2020 közötti Európai Uniós programozási időszak tervezését segítő 

részdokumentumok készítése az operatív programokhoz illeszkedően; 

5. A megye területén megvalósítandó projektek összeállítása; 

6. A partnerség biztosítása; 

7. A tervezési folyamat során a megyei önkormányzatra delegált koordinációs feladatok 

ellátása. 

 

Az ÁROP pályázat keretében vállalt feladatokat a konzorcium maradéktalanul teljesítette. A projekt 

keretében elkészült Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója, amelyet a Somogy Megyei 

Közgyűlés 3/2014.(II. 20.) számú határozatával fogadott el.  A Somogy Megyei Területfejlesztési 

Koncepcióban a megye jövőképének, fejlesztési célrendszerének és a célok eléréséhez szükséges 

fejlesztési irányok, beavatkozási területek meghatározására került sor. A közgyűlés döntésével 

elrendelte, hogy a megyei területfejlesztési programozási munkát a megyei koncepcióra alapozva a 

vonatkozó jogszabályok, a szakmai útmutatók, és a megnyert „Területfejlesztési tevékenység 

támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-

1.2.11/A-2013. számú pályázatban megszabott határidőkre tekintettel kell elvégezni. 

 

A területfejlesztési koncepciók kidolgozását követően a megyei szintű tervezési folyamat az alábbi 

két munkafázissal haladt tovább: 

- megyei területfejlesztési program elkészítése,  

- a 2014-2020-as időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése. 

 

Somogy Megye Területfejlesztési Programja „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 előírásait, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetgazdasági Tervezési Hivatala 

(NTH) iránymutatásait követve, a megyei koncepcióban meghatározott célok és fejlesztési irányok 

figyelembe vételével készült. A megyei területfejlesztési program a teljes tervezés ismérveit szem 

előtt tartó, középtávú programdokumentum, mely 7-10 éves időtávban fogalmazza meg a megye 

terület- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó vállalásait. A megyei területfejlesztési program önálló 

része, illetve munkarésze a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak megfelelő Somogy Megye 

Területfejlesztési Programja társadalmi, gazdasági és környezeti értékelését tartalmazó anyag. 

A Somogy Megyei Közgyűlés 18/2014.(VI. 20.) közgyűlési határozatában bocsátotta társadalmi 

vitára Somogy Megye Területfejlesztési Programja munkaanyagát, amelynek része Somogy Megye 

Területfejlesztési Programja társadalmi, gazdasági és környezeti értékelése.  

A társadalmasítási folyamatban a releváns vélemények illetve a területfejlesztési stratégiai 

tervezésért felelős nemzetgazdasági miniszter állásfoglalása alapján pontosítottuk Somogy Megye 

Területfejlesztési Programját, amelyet a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága – 
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a közgyűlés 49/2012.(IX.28.) határozata alapján eljárva-14/2014. (VII.31.) számú határozatával 

elfogadott. A bizottsági döntést követően érkezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium észrevétele, 

illetve az ÁROP pályázat feltételei részeként a területfejlesztési stratégiai tervezésért felelős 

nemzetgazdasági miniszter elfogadó döntése, amely a tartalmi és a formai megfelelés megállapítása 

mellett pontosításokat ajánlott megfontolásra.   

A Somogy Megyei Közgyűlés 35/2014.(IX. 26.) határozatában tudomásul vette a Területfejlesztési 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló beszámolót, és elfogadta a Somogy Megye 

Területfejlesztési Programját.  

 

A megyei területfejlesztési tervezés a 2014-2020 közötti Európai Uniós programozási időszak 

forrásfelhasználásának kereteit figyelembe véve, az Európai Uniós Operatív Programok tervezési 

folyamataival együttműködve zajlik. A megyék – a megyei területfejlesztési program készítésével 

párhuzamosan – elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) 

megvalósuló fejlesztésekhez készítenek megyei területfejlesztési részdokumentumokat (Megyei 

gazdaságfejlesztési részprogram, illetve Kistérségi fejlesztési részprogramok) a TOP tartalmi és 

forráskeretei között. A megyei önkormányzat a megyei szintű gazdaságfejlesztési részprogram 

készítésén túlmenően a helyi (városi-várostérségi) szintű tervezésben koordinációs szerepet tölt be, 

összefogja a járási fejlesztési részprogramok elkészítését, összeállítja a megye területén 

megvalósítandó projektek listáját, valamint véleményezés és kulcsprojektek kidolgozása révén 

közreműködik az ágazati operatív programok kialakításában. Végül a megyei önkormányzat 

konzultációt folytat a területén található MJV-k, illetve – az esetlegesen megye határokon átnyúló 

komplex programok kapcsán – az érintett szomszédos megyék önkormányzataival, biztosítja a 

szomszédos megyék programjai és saját fejlesztési dokumentumai közötti összhangot.  

 

Somogy megyére jutó TOP indikatív keret (Mrd Ft)* 

Somogy megye  21,96 

Kaposvár Megyei Jogú város 13,90 

Járások összesen 15,38 

Somogy megye mindösszesen 51,24 

 

*A forrásfelosztási táblázatban rögzített összegek az 1298/2014. (V. 5.) kormányhatározatban az 

egyes területi szintekre allokált források alapján kerültek meghatározásra.  

 

A kidolgozott megyei területfejlesztési részdokumentumok átfogják a megye összes releváns, 

európai uniós OP-kból finanszírozható területfejlesztési projektjavaslatait: 

- a TOP-ból finanszírozható megyei gazdaságfejlesztési, 

- a megyékben található városok és térségeik (kivéve: megyei jogú város/ok) TOP-ból 

finanszírozható járási területfejlesztési, 

- valamint a megye nagyobb léptékű, ágazati OP-khez kapcsolódó kulcsprojekt javaslatait. 

A részdokumentumban tárgyalandó projektek illetve projektcsomagok célja tehát a megye 

foglalkoztatási helyzetének javítása szempontjából fontos fókuszterületeken, a szükséges további 

fejlesztésekhez megfelelő infrastrukturális, szervezeti és humán kapacitás megteremtése.     

A részdokumentumokat a Somogy Megyei Tervezéskoordinációs Testület 2014. június 13-i 

kibővített ülésén, a TMCS elnökök részvételével vitatta meg. A testület javasolta a megyei 

közgyűlésnek a megyei területfejlesztési részdokumentumok: Somogy Megyei Gazdaságfejlesztési 

Részprogram, Somogy Megye Járásainak Fejlesztési Részprogramja, valamint Somogy Megye 

Ágazati Fejlesztési Részprogramja elfogadását, és javaslatot tett kistérségenként egy-egy gazdasági 

és foglalkoztatási hatással bíró projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozására. 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 19/2014.(VI.20.) határozatával – a Somogy Megyei 

Tervezéskoordinációs Testület javaslatának figyelembevételével - jóváhagyta a 

részdokumentumokat, és az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok listáját.  

A konzorcium szakértői elkészítették a Somogy Megyei Tervezéskoordinációs Testület javaslata és 

megyei közgyűlés döntése szerinti projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányait az 

alábbiak szerint: 

- Ernyőprojekt 1: Az agrár- és élelmiszer gazdaság foglalkoztatási potenciáljának 

fejlesztése Somogy megyében 

- Ernyőprojekt 2: A faipari foglalkoztatás bővítése 

- Ernyőprojekt 3: Turisztikai fejlesztési és programkoordinációs iroda 

- Ernyőprojekt 4: Energia Ügynökség létrehozása 

- Ernyőprojekt 5: Innovációs Paktum 

- Ernyőprojekt 6: Megyei Gazdaságfejlesztési Szervezet létrehozása 

- Ernyőprojekt 7: Foglalkoztatási paktum Somogy Megyében - "munka-pontok" 

kialakítása 

- Barcsi kistérség: Települési gazdasági aktivitás erősítése a működő és barnamezős 

iparterületek bevonásával I. ütem - Agrár-feldolgozóipari fejlesztések 

- Csurgói kistérség: Csurgó agrár feldolgozóüzem, raktárkapacitás és logisztikai 

központ kialakítása 

- Fonyódi kistérség: Csisztafürdő funkcióbővítő fejlesztése (1. ütem) 

- Kaposvári kistérség: Önellátó falvak a Kaposvári járásban 

- Marcali kistérség: MIP Logisztikai központ 

- Nagyatádi kistérség: Fürdők városa - Nagyatádi turizmus sokoldalú fejlesztése 

- Siófoki kistérség: Balaton parti rekortán futópálya 

- Balatonföldvári kistérség: Balatonföldvár nyugati strand rehabilitációja, fürdőház és 

kikötő létesítése 

- Tabi kistérség: Koppány Program 

- Lengyeltóti kistérség: Zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése és térségi 

foglalkoztatási paktum létrehozása  

- Kadarkúti kistérség: Nagybajom térségi textilipari munkahelyteremtő integráció 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 26-i ülésén az Államreform Operatív Program 

keretében kidolgozott előzetes megvalósíthatósági tanulmányokról és a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Program 2. körös részdokumentumairól szóló előterjesztésről tárgyalt. A megyei 

testület 27/2014.(IX.26.) határozatában elfogadta a megyei gazdaságfejlesztési és a megyei 

településfejlesztési 2. körös projektlistát, közbeeső munkaváltozatként fogadta el a kidolgozott 18 

db előzetes megvalósíthatósági tanulmány. Elfogadta továbbá a közgyűlés a Kaposvári Egyetem 

által kidolgozásra kerülő 600 millió Ft becsült támogatás igényű Somogy megyei Agrár- és 

Élelmiszeripari kutatásfejlesztési koordinációs Iroda létrehozása elnevezésű, és 650 millió Ft 

becsült támogatás igényű Somogy megyei Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Diagnosztikai 

Szolgáltató és Módszertani Központ elnevezésű projektek megvalósítására irányuló előzetes 

megvalósíthatósági tanulmányok tartaléknak tekintését, és támogatta a megyei tervezési munka 

továbbfolytatását: a mindenkori TOP illesztés biztosításával az előzetes megvalósíthatósági 

tanulmányok véglegesítése és az Integrált Területi Program kidolgozása érdekében. 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése során a megyei tervezési 

feladatokhoz a Nemzetgazdasági Minisztérium több útmutatót adott, és folyamatos konzultációs 

lehetőséget biztosított. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2014. július 31-i feladat 

meghatározása a teljes megyére allokált források egészét egy dokumentumban bemutató Integrált 

Területi Program (ITP), készítését határozta meg 2014. október 31. határidővel, ami a határidők 
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módosításával egyben az ÁROP pályázat lezárásának határideje is lett. Az ITP az eddigiektől 

eltérően más logikában kérte megjeleníteni a projektcsomagokat, továbbá újabb részdokumentumok 

elkészítését írta elő. Sajátossága hogy tartalmaznak egy vagy több kulcsprojektet, ami az 

integráltság és integritás magját jelenti, és közvetlen erre és/vagy kölcsönösen egymásra épülnek a 

támogató projektek, amelyek a TOP bármely intézkedéséhez kapcsolódhatnak (a város /megye 

számára biztosított keretösszeg erejéig).  

A Megyei Tervezéskoordinációs Testület 2014. október 29-én a megyei területi munkacsoportok és 

a Gazdaságfejlesztési Ágazati Munkacsoport tagjainak részvételével kibővített ülésen megvitatta a 

munkaváltozatot, és a megyei közgyűlésnek egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta.  

A Somogy Megyei Közgyűlés 45/2014.(X.31.) határozatával elfogadta Somogy Megyei Integrált 

Területi Program első munka változatát, és elrendelte, hogy a további megyei tervezési munka a 

kormány által elfogadott Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz történő szükséges 

illesztés biztosításával, a módosítás lehetőségének fenntartása és széles körű szakmai, térségi 

koordináció mellett történjen meg. A közgyűlés tudomásul vette, hogy TOP minden prioritása 

esetében legalább a prioritás forrásainak 40 %-át lefedő projektekre vonatkozóan előzetes 

megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása szükséges. Ez a TOP aktuális változásaihoz igazodóan 

további 25-30 db EMT elkészítését igényli. 

 

A megyei területfejlesztési programozás a teljes tervezés ismérvei alapján, az előkészítő 

javaslattevő szakmai munkába széles társadalmi rétegek bevonásával történt. 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, valamint Gazdaságfejlesztési, 

Infrastruktúrafejlesztési és Humánerőforrás ágazati munkacsoportok megalakításával továbbá 

Balaton Kiemelt Térségi Munkacsoport létrehozásának kezdeményezésével. Január végéig alakul 

meg a Megyei Tervezéskoordinációs Testület, majd azt követően a Területi és Ágazati 

Munkacsoportok, melyeknek javaslattevő, döntés-előkészítő szerepe van a tervezési dokumentumok 

tekintetében. Az intézmény rendszer szakmai munkáját a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft., az ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda, valamint az MSB Fejlesztési 

Tanácsadó Zrt. által alkotott konzorcium, és a megyei önkormányzati hivatal munkatársai 

segítették.  

A tervezés során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél szélesebb társadalmi rétegeket 

megszólítsunk, és bevonjunk az előkészítő javaslattevő szakmai munkába. A projektgyűjtés célja 

olyan integrált (több tématerületre kiterjedő, illetve többszereplős), nagy hozzáadott értékű 

kulcsprojektek felkutatása, amelyek az adott kistérség jelenlegi problémáira adnak adekvát 

válaszokat, és illeszkednek a megyei fejlesztési irányokhoz. A projektek közül azok fognak előnyt 

élvezni, amelyek térségi gazdaságélénkítő, foglalkoztatás bővítő hatása és térségi területfejlesztési 

hatása a legnagyobb (természetesen a fejlesztések lehetnek társadalmi jellegűek, infrastrukturálisak, 

intézményfejlesztési karakterűek is). 

A megyei önkormányzat a változó feltételek mellett az ÁROP pályázatban tett vállalásait 

teljesítette. 

 

Területrendezés 

A Tftv. szerint a területfejlesztés és a területrendezés közös célja a kiegyensúlyozott területi 

fejlődés, a társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődés előmozdítása., konkrétabban  

- a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek 

megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi, gazdasági és 

környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása 

- a területi különbségek mérséklése  
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- a térszerkezet, településrendszer harmonikus fejlődésének elősegítése  

- az identitástudat megtartása és erősítése.  

A területrendezés különös feladata 

- a környezeti adottságok feltárása és értékelése 

- a környezet terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő terület-

felhasználások, az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének és elhelyezésének 

megállapítása.   

A megyei önkormányzat koordinációs feladatai között  

- a települései településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának 

és településrendezési eszközeinek koncepcionális összehangolása a megyei területrendezési 

tervvel,  

- előzetesen véleményezi a települései településfejlesztési koncepcióját, integrált 

településfejlesztési stratégiáját és településrendezési eszközeit a megyei területfejlesztési 

koncepcióhoz és programhoz való illeszkedés érdekében  

- véleményezi a települései településrendezési eszközeit a megyei területrendezési tervvel 

való összhang megteremtése érdekében.    

 

A főépítészekről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint a megyei főépítész látja el a 

megye területrendezési tervének elkészítésére, felülvizsgálatára vonatkozó megbízással összefüggő 

feladatokat, előkészíti az az országos és kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési tervek, 

ágazati fejlesztési koncepciók és programok megyei egyeztetését és a megyei közgyűlés 

állásfoglalását, közreműködik a területfejlesztési koncepciók, programok és településfejlesztési 

koncepciókkal kapcsolatos állásfoglalásban, a megyei önkormányzat nevében véleményezi  a 

településrendezési terveket, illetve adatokat szolgáltat az területi információs rendszerbe.   

A megyei főépítész közreműködik – a megyei önkormányzat rendeletében meghatározott módon -. 

több települést érintő településfejlesztési, -rendezési,  értékvédelmi és önkormányzati hatósági 

ügyekben, felkérésre szakmai tanácsadást nyújt a települési önkormányzatoknak, együttműködik a 

településekkel a területrendezési és településszerkezeti tervek összehangolása érdekében . 

A megyei főépítész figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, évente tájékoztatást ad 

a tapasztalatairól és négyévente összefoglaló jelentést készít a közgyűlés részére.  

Somogy Megye Területrendezési Tervét 2011 áprilisában fogadta el a megyei közgyűlés. A 

megyei területrendezési terv - megtekinthető a megyei önkormányzat honlapján - azonban már 

nincs összhangban a 2013-ban módosított OTrT-vel, a tervhierarchia érdekében a magasabb rendű 

tervnek meg kell feleltetni a megyei területrendezési tervet. A feladatot tetézi, hogy a terv 

alaptérképe sajnos hibás, több település közigazgatási határvonala nem a tényleges állapotnak 

megfelelő.    

Az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. tv. 31/A. § (1) bekezdése 

szerint a megyei területrendezési terveket 2015. december 31-ig összhangba kell hozni a 2013-ban 

módosított OTrT-vel. A megyei területrendezési terv módosítása több tízmilliós nagyságrendű. A 

tervezés forrását az önkormányzat nem tudja biztosítani, ezért javasoljuk, hogy forduljunk a 

Miniszterelnökséghez – mint a területrendezés kormányzati szervéhez a tervezési díj központi 

biztosítása érdekében.  Ha január 1-én elkezdődne a tervezés, a törvényben szabott határidőt akkor 

sem lehetne teljesíteni, ezért a határidő módosítása miatt is kezdeményezni kellene a 

törvénymódosítást.    
 

A hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer 

szerződés állományához fűződő feladatok ellátása 

 

A megyei önkormányzat által meghozott, támogatási szerződéshez kapcsolódó döntések száma 
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Megnevezés Döntések száma /db/ 

Somogy megyei területfejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

49 

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

393 

Összesen 442 

 

A megyei területfejlesztési tanács által támogatott pályázatok esetében valamennyi döntés a 

pályázatok lezárására, míg a regionális fejlesztési tanács által támogatott pályázatoknál 298 döntés a 

lezárásra 95 pedig a szerződésmódosításra irányult. A döntés előkészítést a megyei területfejlesztési 

tanács által támogatott pályázatok esetében a megyei önkormányzati hivatal, míg a regionális 

fejlesztési tanács által támogatott pályázatok esetében a regionális fejlesztési ügynökség végezte. 

 

A pályázati rendszer működtetésével, monitoring tevékenységgel kapcsolatos megyei 

önkormányzati tapasztalatok összegezése 

 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott aktív pályázatok döntő többségének 

10 éves működtetési kötelezettsége volt. A lezárásra dokumentációs ellenőrzés keretében került sor. 

Az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási 

előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012.(III.9) Kormányrendelet 

13.§ (2) bekezdésének és 17.§ (5) bekezdésének szabályozása a működtetési kötelezettséget 10 

évről 5 évre csökkentette. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a pályázók a 

vállalt: építési, működtetési, fenntartási és karbantartási kötelezettségüket teljesítették.  

 

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott pályázatok esetében a benyújtott 

szerződésmódosítási kérelmek a megvalósulási hely (hrsz.) változásra, működtetésre történő 

átadásra, illetve bérbeadásra, kötelezettség vállalási időszak meghosszabbítására, felfüggesztésre, 

valamint részletfizetésre irányultak. 2014-ben egy kérelem sem került elutasításra. 

2014-ben az Ügynökség egy esetben tett javaslatot a támogatás részleges visszavonására, amelyet a 

megyei közgyűlés jóváhagyott. Karád Község Önkormányzata 140005209K számú támogatási 

szerződés vonatkozásában került sor a támogatás részleges, kamattal növelt visszavonására, mivel a 

támogatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek csak részben tett eleget. A visszavont 

támogatás összege 356.054 Ft, a kamat 255.753 Ft volt. 

 

Javasolom, hogy a közgyűlés vegye tudomásul a megyei önkormányzat területfejlesztési 

tevékenységéről szóló tájékoztatást, és rendelje el annak a területfejlesztés stratégiai tervezéséért 

felelős miniszternek történő megküldését. 

Kezdeményezem továbbá, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. 31/A. § 

(1) bekezdése szerinti, a megyei területrendezési tervek felülvizsgálatára vonatkozó, 2015. 

december 31-ig szóló határidő módosítását, valamint a megyei rendezési terv felülvizsgálatára a 

tervezési díj központi forrásból történő biztosítását.  

 

Határozati javaslat: 

  

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a megyei önkormányzat területfejlesztési 

tevékenységéről szóló tájékoztatást, és elrendeli annak megküldését a területfejlesztés stratégiai 

tervezéséért felelős miniszternek.  
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2. A Somogy Megyei Közgyűlés kezdeményezi, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. 

évi XXVI. tv. 31/A. § (1) bekezdése szerinti, a megyei területrendezési tervek felülvizsgálatára 

vonatkozó, 2015. december 31-ig szóló határidő módosítását, valamint a megyei rendezési terv 

felülvizsgálatára a tervezési díj központi forrásból történő biztosítását.  

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2014. november 24. 

                                                                                                    Jakó Gergely 

    

Az előterjesztést készítette:  

 

Becker Roland 

irodavezető 

 

Baloghné Molnár Ida 

területfejlesztési referens 

 

Fábián Éva 

megyei főépítész 

 

Sárdi Petra 

DDRFÜ csoportvezető 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

Dr. Vörös Tamás  

megyei főjegyző 

 

 

                            


