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ELŐTERJESZTÉS 
az Integrált Területi Program elfogadásáról  és a végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokról  

 
A Somogy Megyei Közgyűlés 23/2015.(V.8.) közgyűlési határozatával fogadta el 

Somogy Megye Integrált Területi Programját (továbbiakban: ITP), amelyet megküldtünk 

a Nemzetgazdasági Minisztériumban működő Regionális Fejlesztési Programok Irányító 

Hatóságának (továbbiakban: IH). 

 

Időközben megjelent a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 272/2012.(XI.5.) 

Kormányrendelet módosítása, a 144/2015.(VI.12.) Korm. rendelet, amely pontosította a 

megyei önkormányzatok (területi szereplők) tervezési és végrehajtási feladatait.  

 

A szabályozás alapján a megyei önkormányzat: 

- kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, 

- a kritériumok alapján összeállítja az integrált területi programot és 

kezdeményezi annak módosítását, 

- véleményezi az IH által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú 

értékelési szempontokat, 

- szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén és az IH elé 

terjeszti, 

- adatot szolgáltat az IH részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési 

keret összeállításához, 

- végrehajtja az ITP-t. 

 

A 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet alapján amennyiben a támogatást elnyert település, 

vagy egyéb megyei kedvezményezett kéri, a projekt támogatási szerződés kötést követő 

menedzsmentjét (beleértve a projektfejlesztést és a végrehajtást) végezheti a megye is.  

Ennek tartalma lehet: projektfejlesztés, a végrehajtás nyomon követése, a 

forrásfelhasználás nyomon követése (végrehajtás monitorozása). 

 

A Magyar Államkincstár a TOP Közreműködő Szervezete (KSZ), melynek delegált 

általános feladatai az alábbiak: 

- a pályázatok befogadása és értékelésre előkészítése, döntés-előkészítés,  

- monitoring-tevékenység és adatszolgáltatás,  

- kifizetési igénylések befogadása, követeléskezelés. 

Az eltelt időszak tervezési feladatai a TOP végrehajtásának indításával kapcsolatos 

teendőkre – a korábban elfogadott területi kiválasztási szempontrendszer értékelési 

szemponttá történő alakítására, az éves fejlesztési keret allokációjára, az IH által 

elkészített felhívás tervezeteket munkaközi véleményezésére, és a szakmai egyeztetésekre 

– irányultak.  
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A meghatározott feladatokat hiánytalanul végrehajtottuk. A felhívások egyeztetése ez 

ideig nem zárult le, a felhívások megjelenése előzetes információink szerint októberre 

várható. 

Az előterjesztés 1. számú melléklete Somogy megye kiegészített értékelési 

szempontrendszerét tartalmazza. 

A Kormány 1562/2015.(VIII.12.) határozata a TOP keretében megvalósuló integrált 

területi programok  jóváhagyásáról döntött, melynek részeként változtatás nélkül 

elfogadta a Somogy Megyei ITP-t.  

Az ITP végrehajtásának megkezdéséhez kérem a közgyűlés a TOP Döntés-előkészítő 

Bizottságába a közgyűlés elnökét delegálja, illetve hatalmazza fel helyettesítőjének és 

megfigyelőjének kijelölésére. A megfigyelő kijelölésére a 272/2012.(XI.5.) 

Kormányrendelet 1. számú melléklete ad lehetőséget. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Döntés-előkészítő Bizottságába a közgyűlés elnökét delegálja és felhatalmazza a 

bizottságban való feladatok ellátására és szavazásra. 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét helyettesítőjének és 

megfigyelőjének kijelölésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Döntés-előkészítő Bizottságába. 

Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2015. szeptember 3. 

 

                                                                                                        Jakó Gergely 
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irodavezető 

 

Baloghné Molnár Ida 
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Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző 

 

 

 

 

 

 


