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ELŐTERJESZTÉS 
a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a megyei 

szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések pályázat benyújtásáról határozathozatal 
 

A Somogy Megyei Önkormányzat 4/2016.(II.19.) közgyűlési határozatában elfogadta, hogy a 

Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Kormányhivatallal konzorciumi partnerségi 

formában a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be. A testület 

elfogadta továbbá a támogatási kérelem benyújtására irányuló konzorciumi szerződést azzal, 

hogy a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett felhatalmazta az elnököt a konzorciumi 

szerződés rendelkezéseinek esetleges módosítására a pályázati felhívás megváltozása, illetve a 

folyamatban lévő tárgyalások függvényében.  

 

Tájékoztatjuk a testületet, hogy a felhívás több ponton változott az alábbiak szerint: 

- A kérelem benyújtási határideje 2016. március 17. helyett 2016. március 31. 

- Lehetővé vált a foglalkoztatási együttműködésekre még rendelkezésre álló keret 

előrehozatala, ily módon a teljes rendelkezésre álló keretösszeg 1.350 millió Ft-ról 

1.878 millió Ft-ra emelkedett. 

- A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő 36 hónapról maximum 60 hónapra 

hosszabbodott.  

- A vonzáskörzet és a területi lehatárolás az indikátorok teljesíthetősége érdekében 

felértékelődött, és már a benyújtásra kerülő adatlapban is be kell mutatni a megyei, a 

megyei jogú városi és a helyi paktumok lehatárolásának tervezetét és alapelveit. 

 

Fentiek mellett fontos figyelembe venni a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI. 5.) Kormányrendelet VI. fejezetének összeférhetetlenségi szabályait, melynek 39. § (1) 

bekezdése szerint a támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében nem vehet részt az a 

személy, aki az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, valamint az, aki szervezettel 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Általános megyei 

önkormányzati problémát jelent, és az Irányító Hatóság nem adott ki állásfoglalást a 

kérdésben. A Somogy Megyei Önkormányzat jogi álláspontja az, hogy a Közgyűlés 

Elnökének a Döntéselőkészítő Bizottságba való delegálása és a Somogy Megyei 

Önkormányzat képviseletében eljáró vezető tisztségviselői státusza, mint támogatási 

kérelmező összeférhetetlenséget idéz elő. Ugyanezen paragrafus (5) bekezdése szerinti 

kivételes szabály feloldja az összeférhetetlenséget a területi kiválasztási eljárásrendben, 

amennyiben a területi szereplő részéről benyújtott és megvalósított projekt esetében a területi 

szereplő szervezetén belül az adott projekt vonatkozásában a projekt elkészítéséhez, 

benyújtásához, megvalósításához, valamint a döntés előkészítéséhez, meghozatalához 

kapcsolódó feladatok személyi szinten elkülönülnek. 
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Az összeférhetetlenségi szabályok okán kérem, hogy a Közgyűlés vonja vissza a Somogy 

Megyei Önkormányzat 4/2016.(II.19.) közgyűlési határozatát. 

 

Kérem továbbá, hogy a megyei közgyűlés támogassa, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 

a Somogy Megyei Kormányhivatallal konzorciumi formában a pályázati felhívás 

módosításainak megfelelően a TOP-5.1.1-15 kódszámú a „Megyei szintű foglalkoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra 

támogatási kérelmet nyújtson be.  

A konzorciumi megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Kezdeményezem továbbá, hogy a megyei közgyűlés a megyei, a megyei jogú városi és a helyi 

paktum működési területének lehatárolásánál Somogy megyében az alábbi elveket 

érvényesítse: 

 

- Vegye tudomásul, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város a TOP-6.8.2-15 kódszámú, 

Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 

várostérségében elnevezésű felhívásra benyújtásra kerülő kérelemben a területi 

lehatárolást a megyei jogú város közigazgatási területében határozza meg. 

- A megyei paktum területi hatálya - forrás arányos indikátorvállalás mellett - a 

megyében azon területekre terjed ki, ahol helyi paktumok nem jönnek létre. 

   

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a TOP-5.1.1-15 kódszámú a „Megyei szintű foglalkoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívás támogatási 

kérelmének benyújtására” című pályázat benyújtására vonatkozó 4/2016.(II.19.) közgyűlési 

határozatát visszavonja. 

Felelős:  Biró Norbert alelnök 

  dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  haladéktalanul  

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat és 

a Somogy Megyei Kormányhivatal az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás alapján a TOP-5.1.1-15 kódszámú a „Megyei szintű 

foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” 

című felhívás támogatási kérelmét benyújtja összesen 1.878 millió Ft összegben.  

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei, a megyei jogú városi és a helyi paktum 

működési területének lehatárolásánál az alábbi elveket határozza meg:  

- Tudomásul veszi, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-

6.8.2-15 kódszámú, Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város 

területén és várostérségében elnevezésű felhívásra benyújtott kérelemben tett 

területi lehatárolás a megyei jogú város közigazgatási területét jelenti. 

- A megyei paktum területi hatálya - forrás arányos indikátorvállalás mellett - a 

megyében azon területekre terjed ki, ahol helyi paktumok nem jönnek létre. 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjét, hogy a projekt elkészítését, benyújtását, megvalósítását a Hivatal 

Területfejlesztési Irodájának bevonásával végezze el figyelembe véve a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
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felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet VI. fejezetének 

összeférhetetlenségi szabályait összhangban a 35/2015.(X.2.) közgyűlési határozattal.  

4. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés alelnökét az 1. pont szerinti 

projekt végrehajtásával kapcsolatos támogatói okirat aláírására, és a megvalósítás 

végrehajtásával kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat, intézkedés megtételére, 

kötelezettség vállalására.  

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés alelnöke 

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

      Határidő:  2016. március 31.  

 

 

Kaposvár, 2016. március 25. 

                                                                                                         Biró Norbert 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Baloghné Molnár Ida 

területfejlesztési referens 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző 



 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. 
pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-5.1.1-15 kódszámú, Megyei szintű 
foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések tárgyú 

felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem 
támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  

A támogatási kérelem címe: SOMOGY MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM  

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, 
akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási 

kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

Szervezet neve: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

Postacím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

Azonosító szám 
(törzskönyvi azonosító 
szám): 

731322 

Adószám: 15731326-1-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Biró Norbert, megyei közgyűlés alelnöke 

dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző 

 

Szervezet neve: SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

Postacím: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály utca 3. 

Székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály utca 3. 

Azonosító szám 
(törzskönyvi azonosító 
szám): 

789367 

Adószám: 15789367-2-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

dr. Neszményi Zsolt, kormánymegbízott 

 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok SOMOGY MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZATOT (a továbbiakban Vezető-t) választják. 

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 

6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, 
benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el.  

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem 

támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében 
együttműködnek. 

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 

támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem 
támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási 
kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 



 

 

 
 

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok 

a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

8. A Tagok egyéb megállapodásai: - 

 
 
Konzorciumi vezetője 

 
 

.............................................. 
     Biró Norbert        dr. Sárhegyi Judit 
közgyűlés alelnöke     megyei jegyző 

 
Somogy Megyei Önkormányzat 

 
P.H. 

 
 
2016. március … 

 Konzorciumi tag, képviselője 
 
 

.............................................. 
dr. Neszményi Zsolt 
kormánymegbízott 
Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

 
 

P.H. 
 
2016. március … 

 
 
 
 




