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BESZÁMOLÓ 
a területfejlesztési bizottság által átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről 

 

 
A Kormány 1562/2015. (VIII. 12.) határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról döntött. A 

kormányhatározat rögzítette, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat a gazdaságfejlesztést és 

a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztési célra- rögzített 

indikátorvállalás mellett - 2,781MD Ft forrást használhat fel. A forrás tervezett ütemezése 

2016. I. negyedév: 1,5 MD Ft; 2017. I. félév: 1,281 MD Ft. A rögzített indikátorvállalás: 

2018-ra vonatkozóan 5 km, 2023-as végső célként 18,67 km felújított vagy korszerűsített út 

hossz. Az útfelújítás fajlagos költsége közel 150 millió Ft/km. A rendelkezésre álló forrás 

felhasználását befolyásolja, az elfogadott megyei ITP-ben rögzítettük, hogy az intézkedésre 

eső forrás keret legalább 30%-át, minimálisan 0,834MD Ft-ot a komplex programmal 

fejlesztendő Barcs, Csurgó járások fejlesztésére kell felhasználni.  

A releváns felhívás tervezet szerint az önállóan támogatható tevékenységek: a 4 és 5 

számjegyű utak fejlesztése, felújítása, az országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, 

felújítása, építése. Támogatási kérelmet Magyar Közút Nonprofit Zrt, és a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, nyújthatnak be. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek a TOP 

pályázati felhívásra tervezett útfejlesztésekről, 2015. október 26-ig kellett egy listát 

összeállítania a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére. 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága a Somogy Megyei Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XII.12.) ÖR 4. sz. melléklet B.1. 

pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva alakította ki álláspontját a 

”Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” 

című intézkedés megyei TOP forrásainak útfejlesztésekre történő felhasználására. A bizottság 

a benyújtásra kerülő útfelújításra irányuló pályázatok körének kiválasztásánál a Magyar 

Közút NpZrt. műszakilag indokolt útfelújításokról készített szakmai javaslatát megismerve a 

kormányhatározat feltételei mellett az alábbi szakmai szempontokat vette figyelembe:  

- a forrás allokációra tekintettel előre sorolta, különösen az első ütemben azokat az 

útfejlesztéseket, amelyek kiviteli tervdokumentációval rendelkeznek. 

- A komplex programmal fejlesztendő Barcs és Csurgó járásokban legalább 5,6 km út 

/30%/ felújítást kell megvalósítani. 

- Az előzetes javaslat a kormányhatározatból adódó fajlagos költséggel/ 150 millió 

Ft/km/ kerüljön kialakításra. 

- Indokolt tartalék útfejlesztések kijelölése. 
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A területfejlesztési bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 17/2015. 

(X.16.) sz. határozatában a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2014. (XII.12.) ÖR 4. sz. melléklet B.1. pontjában biztosított 

átruházott hatáskörében eljárva, a ” Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés” című intézkedés megyei TOP forrásainak felhasználására az 

alábbi útfejlesztéseket támogatja: 

 

I. ütemben:  

Út száma Határoló település Beavatkozási hossz/ 

km/ 

Becsült költség 

/millió Ft/ 

6403 Ságvár-Ádánd 3,067 460,05 

6711 Lengyeltóti- Szőlősgyörök 5,00 750 

 

II. ütemben:  

Út száma Határoló település Beavatkozási hossz/ 

km/ 

Becsült költség 

/millió Ft/ 

6819 Csurgó-Csurgónagymarton 6,084 912,6 

6819 Csurgónagymarton- 

Iharosberény 

4,937 740,5 

 

Tartalékként:  

Út száma Határoló település Beavatkozási hossz/ 

km/ 

Becsült költség 

/millió Ft/ 

6403 Balatonszabadi-Siójut-

Ságvár 

6,142 921,3 

6711 Szőlősgyörök-Ordacsehi 3,5 525 

6703 Juta-Hetes-Mezőcsokonya 6,7 1005 

6819 Berzence-Csurgó 3,599 539,85 

 

A bizottság az optimális forrásfelhasználás előkészítése érdekében javasolta, a becsült 

költségek felülvizsgálatát, és a II. ütemű felújításoknál az útszelvényekre vonatkozó 

pontosítások elvégzését. A felülvizsgálat és az érintettekkel történő egyeztetést időközben 

megtörtént. A szelvényszámok az érintett körzet országgyűlési képviselőjével, a kistérség 

központjának polgármesterével, valamint a szakmai szervezettel egyeztetve kerültek 

meghatározásra. Az alapjaiban változatlan, a pontosításokkal módosított előkészítő anyagról a 

bizottság a közgyűlést megelőző ülésén tárgyal. 

 

Kérem a Közgyűlést, hogy a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága 

17/2015. (X.16.) számú határozatával elfogadott, átruházott hatáskörben hozott döntéséről 

szóló beszámolót – amellyel a ” Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés” című intézkedés megyei TOP forrásainak útfejlesztések 

támogatásával kapcsolatos álláspontját alakította ki – fogadja el. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága 

által a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2014.(XII.12.) ÖR. 4. sz. melléklet C.1.1. pontjában biztosított hatáskörében eljárva 
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átruházott hatáskörben hozott, a ”Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés” című intézkedés megyei TOP forrásainak útfejlesztések 

támogatásával kapcsolatos álláspontjáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

 

Kaposvár, 2015. december 3. 

  Holovits Huba 

         a bizottság elnöke 

 

 

A beszámolót készítette: 

 

 Baloghné Molnár Ida   

területfejlesztési referens 

 

A beszámolót jóváhagyta: 

 

Dr. Sárhegyi Judit  

megyei jegyző 


