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ELŐTERJESZTÉS 

a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált 

célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási 

kérelmeiről 
 

I. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt 

előirányzatok keretén belül vissza nem térítendő támogatásban részesített beruházások 

vonatkozásában a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, és a 

85/2009. (IV. 10), valamint a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 

pályázatok lezárásáról. 

 

Az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási 

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

rendelet (továbbiakban: Rendelet) a helyi önkormányzati fejlesztési források (TEKI, CÉDE, 

LEKI, TEUT, TEHU), valamint a területfejlesztési források (TRFC, TTFC) vonatkozásában 

rendelkezett a kötelezettségvállalás időtartamának csökkentéséről. 

A Rendelettel módosított 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának 

részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése kimondja, 

hogy a területfejlesztési előirányzatok esetében, ahol kizárólag fenntartási, üzemeltetési, 

szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget vállalt a támogatott, ezen kötelezettségek 

időtartama a projekt befejezését követő hónaptól számított 5 év. Továbbá a Rendelet 9. § 

értelmében amennyiben a támogatott a területfejlesztési előirányzatok vonatkozásában a 

fenntartási kötelezettség mellett adózás előtti eredmény növelését, vagy foglalkoztatási 

kötelezettséget vállalt, a fenntartási kötelezettség időtartama megegyezik az adózás előtti 

eredmény növelésének, vagy a foglalkoztatási kötelezettségnek az időtartamával. 

A Rendelettel módosított egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és 

területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának 

részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. §  (4) bekezdése kimondja, 

hogy a helyi önkormányzati fejlesztési források esetén a fenntartási, üzemeltetési, 

szolgáltatási és karbantartási kötelezettség időtartama a projekt befejezését követő 

hónaptól számított 5 év. 

Az 1. számú melléklet szerinti tábla tartalmazza azon pályázatokat, melyek esetében a fenti 

jogszabály alapján a kötelezettségvállalás időtartama lecsökkent, a szerződésből eredő 

kötelezettségvállalási időszak lejárt, így a támogatási szerződés lezárható. 

A pályázatok lezárása során alkalmazandó eljárásrendre vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium tájékoztatást adott ki, melynek megfelelően a Dél-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökség saját hatáskörben, illetve a Magyar Államkincstárral közösen 

folyamatosan végezte a pályázatok ellenőrzését.  
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A kötelezettségvállalás időtartamának csökkentéséről támogatási szerződés módosítás nem 

készül, azonban a Közgyűlés határozatával lezárt pályázatok esetében egyoldalú támogatói 

nyilatkozat készül, melyet a Közgyűlés elnöke ír alá. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat mellékletében (1. számú melléklet) 

szereplő pályázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szerződések lezárásához, 

valamint a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes 2009. évi decentralizált 

önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi 

előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. 

rendelet, valamint a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának 

részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Kormányrendeletben foglaltakra. 

 

 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

    Határidő: értelem szerint 

 

2. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a Kedvezményezettek részére. 

 

 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2016. március 21. 

 Jakó Gergely  

 

 

Az előterjesztést készítette:      

 

Sárdi Petra     

mb. hazai programvégrehajtási csoportvezető 

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési  

Ügynökség Nonprofit Kft.  
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vége a 85/2009 

(IV.10), 

valamint a 

148/2008 

(V.26) Korm. 
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alapján
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jegyzőkönyv, illetve 
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jegyzőkönyv 
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Megjegyzés

1 2009 LEKI 140001009L
Kánya Község 

Önkormányzata

Mikrotérségi szociális 

alközpont kialakítása 

Kányán

2010.01.26 2015.01.25 2016.01.07

Támogatási 

szerződés lezárható, 

valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

2 2009 LEKI 140003809L
Barcs Város 

Önkormányzata

Drávai szabad 

strandra vezető 

kerékpárút 

átvezetése a híd alatt

2010.11.10 2015.11.09 2015.11.26

Támogatási 

szerződés lezárható, 

valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

1. melléklet a …../2016.(IV.14.) közgyűlési határozathoz



3 2009 CÉDE 140010409D
Barcs Város 

Önkormányzata

Gyalogos forgalmú 

járda kialakítása a 

Szentesi utca északi 

oldalán a Béke utcai 

elágazás és a 

Segesvári utca 

bekötés között

2010.11.02 2015.11.01 2015.11.26

Támogatási 

szerződés lezárható, 

valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.




