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BESZÁMOLÓ 
a Somogy Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a megyei 

önkormányzat feladatait területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési valamint koordinációs 

feladatokban határozza meg. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

törvény (továbbiakban: Tftv.) 14.§ (5) bekezdése pedig 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.”  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat ez évi tevékenységében a múlt évihez hasonlóan a tervezési 

feladatok voltak a meghatározóak. A releváns jogi szabályozásnak megfelelően Somogy megyében 

is elkészült Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója és Somogy Megye Területfejlesztési 

Programja, amelyeknek fontos szerepe van a 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való 

felkészülésben. Az uniós tervezés szempontjából a koncepciók és programok fontos funkciója, hogy 

sajátos területi igényeket, területi szempontokat rögzítenek és biztosítják a kapcsolatot az országos 

szintű átfogó és ágazati tervekkel, miközben figyelemmel vannak az uniós célokra és a Strukturális 

Alapok forrásfelhasználásának kereteire. 

A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők: megyei jogú 

városok és megyék igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. Az 

egyes területi szereplők számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló 

TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint a 

megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg. A forrásfelhasználás 

hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált egy integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott 

dokumentum, az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP) elkészítése, amely a helyi 

igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt 

eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan.   

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

Integrált Területi Programot és annak mellékletét képező Excel formátumú alátámasztó, 

összefoglaló táblázatokat. 

Somogy megye Integrált Területi Programja az Irányító Hatóság minőség tanúsítása szerint magas 

szakmai színvonalon íródott meg. Különösen dicséretes a belső és külső kapcsolatrendszer feltárása 

mely nagy körültekintéssel készült el, illetve a területi aspektusok megjelenítése, ami jellemző volt 

a korábbi stratégiai dokumentumokra is. Az ITP-ben meghatározott Területi Kiválasztási 

Kritériumrendszer illeszkedik a nemzeti szintű fejlesztéspolitika fő irányvonalaihoz és 

célkitűzéseihez főként a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kohézió 

erősítése tekintetében. Mindemellett a megyei önkormányzat számos térség- specifikus szempontot 

fogalmazott meg, melyek jelentős része az endogén erőforrások kihasználását ösztönzi, ami a TOP 

stratégiai céljaival nagymértékben összefügg. Az országos célokkal összhangban a megye hangsúlyt 

kíván fektetni a belső területi kiegyenlítődésre, a felzárkóztatásra is. A térségi szintű és a területi 

logikát figyelembe vevő tervezési folyamat rendszerszinten átgondolt voltára utal, hogy a területi 

kiválasztás egyik alapelve a hosszú távú megyei koncepcióhoz és megyei területfejlesztési 
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programhoz való illeszkedés, ami a valós helyi, térségi igényekre történő reagálás egyik fő 

biztosítéka. A dokumentum szerkezete világos, logikus, jól követhető. A program beavatkozási 

logikája és célrendszere könnyen értelmezhető, a célok közötti kapcsolatok és szinergiák 

bemutatása részletesen megtörtént. Ugyanígy bemutatásra került az ITP illeszkedése a nemzeti 

szintű dokumentumokhoz.    

Az ITP-vel kapcsolatos munkaközi forrás allokációra, ütemezésre, területi kiválasztási kritérium 

rendszer kialakítására irányuló véleményező feladatot a Somogy Megyei Közgyűlés 

49/2012.(IX.28.) közgyűlési határozata alapján a Területfejlesztési Bizottság több soron kívüli 

ülésén végezte el, amelyekről a megyei testületet tájékoztattuk.  

 

A megyei tervezési munka továbbra is a széleskörű koordinációval történt. A tervezés során nagy 

hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél szélesebb társadalmi rétegeket megszólítsunk, és bevonjunk a 

szakmai munkába. A Megyei Tervezéskoordinációs Testület 2015. május 6-i kibővített ülésén, a 

megyei területi munkacsoportok vezetőinek és a Gazdaságfejlesztési Ágazati Munkacsoport 

tagjainak részvételével vitatta meg a programot. Valamennyi területfejlesztéssel kapcsolatos 

előterjesztést megvitatott a megyei területfejlesztési konzultációs fórum, a megyei jogú város 

polgármesterének észrevételei a közgyűlés ülésein elhangzottak.   

 

A megyei közgyűlés elnöke illetve a közgyűlés kijelölt tagjai részt vettek a Balaton Fejlesztési 

Tanács és az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács munkájában. 

A BFT az elfogadott munkaterv és költségvetés alapján látta el munkáját. A 2015. évi tevékenysége 

során az alábbi főbb feladatokat végezte: 

1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához szükséges 

gazdasági, társadalmi környezet megteremtése: 

 a térségi partnerek közötti együttgondolkodás, együttműködés erősítése,  

 a kormányzati szervek, megyék felé a projektek megvalósulásának, forrás biztosításának 

segítése, 

 közreműködés a Balaton tervezési dokumentumainak Kormány általi elfogadásában, 

 a fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által meghatározott 

feladatok megvalósításában részvétel, 

 a térség fejlesztési elképzeléseinek folyamatos figyelése, 

 megvalósult fejlesztések nyomon követése, 

 fejlesztési dokumentumok céljai megvalósulásának monitoring tevékenysége, 

 régiós együttműködést igénylő fejlesztő térségi projektek, rendezvények bonyolítása. 

2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása; a 

2015. évi fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, egyeztetése a forrás 

biztosítóval, a forrás felhasználás teljes körű lebonyolítás. Előző évi BFT fejlesztési források 

felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. 

3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában 

való közreműködés. A 2014. évi tervezési folyamat keretében összegyűjtött, jogi 

szabályozást érintő problémák rendezésének kezdeményezése a jogszabályalkotók felé. 

4. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése (forráshiány miatt csak 

a térségmarketing feladatok egy része valósítható meg);  

 folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a 

Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére, 

 térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködés fejlesztése. 

A régió fejlesztéseiről szóló folyamatos információbiztosítás, együttműködés célja a Balaton 

köztudatbeli erősítése. 

5. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja. 

6. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése. 
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A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer 2003-2006 között került kiépítésre, elsősorban 

környezeti adatokat, információkat gyűjt a tó és környezete állapotáról. az adatok a térség 

szakmai szervezetei által kerülnek felhasználásra, folyamatos elemzésre. 

7. Mozdulj Balaton programsorozat 2015. évi bonyolítása. 

8. Nemzetközi és a határ menti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása. 

A fejlesztési tanács idei munkájában nagy jelentőségű a 2014-2020 tervezési időszak Balaton 

térségét érintő fejlesztéseinek előkészítése, a Balaton Fejlesztési Program és az érintett megyék 

Integrált Területfejlesztési Programja kapcsolatának áttekintése, és a  2014-20 fejlesztési időszak 

különböző operatív programjaihoz történő kapcsolódási lehetőségek keresése.  

Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács tevékenysége változatlanul az M9-es gyorsforgalmi út 

előkészítésének és megvalósításának meggyorsítására, a régión belüli és a régiók közötti 

közlekedési kapcsolatot javítására irányult.  

 

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

fejlődés, a társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődés előmozdítása.  

A törvény szerint a megyei önkormányzat véleményezi - a megyei főépítész útján – a települései 

településrendezési eszközeit a megyei területrendezési tervvel való összhang érdekében. A 

véleményezés tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy a megyei területrendezési terv 

előírásai érvényesülnek a településrendezési tervekben. A megyeterv szerepel a megyei 

önkormányzat honlapján, így a településtervezők és önkormányzatok megfelelő módon tudják 

alkalmazni.  

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 területfejlesztési törvény 13/A. § (3) bekezdése szerint a megyei önkormányzat koncepcionálisan 

összehangolja települései településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája 

(ITS) kidolgozását a megyei területrendezési terhez való illeszkedésük érdekében. A 

Belügyminisztérium projektje keretében Somogy megyében, egy időben két város 

településfejlesztési koncepciója és hét város integrált településfejlesztési stratégiája készült el. Az 

önkormányzati vélemény megalkotását átruházott hatáskörben a Területfejlesztési Bizottság 2015. 

június 15-i ülésén végezte el. Mindegyik településfejlesztési dokumentum összhangban volt a 

megyei területfejlesztési programmal, csupán kisebb észrevételeket tett a bizottság. 

A területfejlesztési törvény szerint a megyei önkormányzat területrendezési feladatkörében 

területrendezési tervet készít, véleményezteti és elfogadja azt. Somogy Megye Területrendezési 

Terve 2011 áprilisában került jóváhagyásra, de az Országos Területrendezési Terv (2003. évi 

XXVI. tv.) 2013-as módosítása megszüntette az összhangot a megyei területrendezési tervekkel, 

ezért módosítani kell azokat. A törvény előírása szerint a megyei terveket 2015. december 31-ig 

összhangba kellene hozni az országos tervvel. Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és 

a hozzá kapcsolódó fealadatokról szóló 1567/2015.(IX.4.) Korm. határozat 1. melléklet 7.3 pontja 

szerint 2017. december 15-ig kell elkészíteni az ország és a kiemelt térségek (Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet) területrendezési tervét és velük párhuzamosan a megyei területrendezési tervek 

módosítását. Erről az elhatározásról illetve a törvényben szabott határidő módosításának 

kezdeményezéséről szeptember 11-i keltezéssel levelet kaptunk a Miniszterelnökség Építészeti és 

Építésügyi Helyettes Államtitkárától. A levélben az is szerepel, hogy központi finanszírozással, 

közel egy időben kerülhet sor az egymásra épülő területrendezési tervek elkészítésére. Az említett 

Kormányhatározat mellékletének 7.2 pontja arról rendelkezik, hogy a területrendezési tervekhez 

külön állami térképi adatbázis készül, amelyet ingyenesen szolgáltatnak a tervezéshez. E szerint a 

megyei önkormányzatoknak jelenleg nincs konkrét feladata a területrendezési terv módosításával.  
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A hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer 

szerződés állományához fűződő feladatok ellátása 

A területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. § (1) bekezdése kimondja, 

hogy a megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési tanács 

jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat.  

A Somogy Megyei Önkormányzat a törvénymódosítást követően ez ideig a 1336 db Somogy 

Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázat közül 1210-et zárt le. A pályázatok 

többségének lezárására, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium módszertani javaslata alapján végzett 

működtetési kötelezettség teljesítés ellenőrzést követően, döntően helyszíni vizsgálat alapján 

történt. Dokumentáció alapú zárás abban az esetben volt, ha már a korábbi helyszíni ellenőrzés 

megállapította a támogatás felhasználásának szabályszerűségét. 

A záró ellenőrzések elvégzéséhez 2012 és 2013 években az illetékes Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium külön megállapodás alapján többletforrást biztosított, viszont 2014 és 2015 években a 

megyei önkormányzat a monitoring feladatokhoz támogatást nem kapott. Ily módon saját forrás 

hiányában az elmúlt két évben a dokumentációs ellenőrzést igénylő pályázatok lezárására került sor. 

A jelenlegi, le nem zárt szerződés állományunk 126 db pályázat, amelyeknek a működtetési 

kötelezettsége is lejárt.  

A pályázatok helyszíni ellenőrzéseinek elvégzéséhez támogatást kértünk, illetve támogatás 

hiányában a minisztérium egyetértését ahhoz, hogy a le nem zárt, jelenleg már működtetési 

kötelezettséggel sem terhelt Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatokat 

helyszíni ellenőrzés mellőzésével lezárhassuk. 

 

A megyei önkormányzat által meghozott, támogatási szerződéshez kapcsolódó döntések száma 

 

Megnevezés Döntések száma /db/ 

Somogy megyei Területfejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

- 

Dél-dunántúli regionális tanács által 

támogatott pályázatok 

291 

Összesen 291 

 

A pályázati rendszer működtetésével, monitoring tevékenységgel kapcsolatos megyei tapasztalatok 

összegezése: 

 

A DDRFÜ Nonprofit Kft. hazai program-végrehajtási csoportja által kezelt élő szerződésállomány 

2015. évben 1149 db, amely a Somogy megyei támogatási szerződések esetében 384 db pályázat 

kezelését jelenti. A csoport a három megyei önkormányzat részére döntés-előkészítési feladatokat 

lát el, továbbá a helyszíni ellenőrzések lefolytatása jelent kiemelkedő feladatot. 

 

Tekintettel arra, hogy a 2007-2009. évi helyi önkormányzati fejlesztési támogatások, valamint a 

terület- és régiófejlesztési célelőirányzat keretében a finanszírozás 2010. évben lezárult, így 2015. 

évben a záró ellenőrzések lefolytatása jelent kimagasló munkamennyiséget. Az ellenőrzések 

lebonyolítására a Magyar Államkincstárral együttműködve kerül sor, azonban a 2007. évi 

előirányzatok esetében az Ügynökség saját hatáskörben látja el a helyszíni ellenőrzési feladatokat.  

2015. évben az ellenőrzések várható darabszáma a három megye vonatkozásában kb. 930 db, 

amelyből 2015. november 1-ig Somogy megyében 461 db ellenőrzés lefolytatása valósult meg. 

Somogy megye vonatkozásában a döntéshozó összesen 275 db pályázat esetében döntött a 

szerződés lezárásáról, illetve amennyiben releváns volt a felhatalmazó levelek törléséről, fedezet 

feloldásáról. A módosított 85/2009 (IV.10) Korm. rendelet 34.§ (4) bekezdésében foglaltakat 

figyelembe véve a 2007. évi támogatási szerződések esetében a kötelezettségvállalás időtartamának 

csökkentéséről egyoldalú döntéshozói nyilatkozat készül. A dokumentum az illetékes megye 

közgyűlésének elnöki aláírásával válik hatályossá. A Somogy Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének döntése alapján 16 db támogatási szerződésmódosítás került aláírásra. Az 
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Ügynökség részéről támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem elutasítására nem került 

sor. 

 

Javasolom, hogy a közgyűlés fogadja el a megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről 

szóló beszámolót, és rendelje el annak megküldését a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 

miniszternek. 

 

Határozati javaslat: 

  

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről 

szóló beszámolót, és elrendeli annak megküldését a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 

miniszternek.  

Felelős:    Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2015. november 14. 

                                                                                                    Jakó Gergely 

    

A beszámolót készítette:  

 

Becker Roland 

irodavezető 

 

Baloghné Molnár Ida 

területfejlesztési referens 

 

Fábián Éva 

megyei főépítész 

 

Sárdi Petra 

DDRFÜ csoportvezető 

 

A beszámolót jóváhagyta: 

 

Dr. Sárhegyi Judit  

megyei jegyző 


