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TÁJÉKOZTATÓ 
a megyei területi tervezési munkafolyamatok állásáról, aktuális 

pályázatokról 

 
A napirenddel a Közgyűlés megyei önkormányzat alaptevékenységével kapcsolatos 

feladatellátásáról szóló rendszeres tájékoztatásának teszünk eleget.  

 

A területfejlesztési feladatainkat alapvetően ellátó Területfejlesztési Iroda mellett a Somogy 

Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 

5/2016.(IV.14.) önkormányzati rendeletnek megfelelően 4 fő köztisztviselővel 

Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda kezdte meg működését. 

A Területfejlesztési Iroda az általános területi tervezési- és fejlesztési feladatokon felül az 

Integrált Területi Programmal (ITP) kapcsolatos teendőket látja el. Véleményezi a pályázati 

felhívásokat, és folyamatos felülvizsgálat alatt tartja a Területi Kiválasztás Rendszerét, mely 

feladatokon keresztül biztosítja, és koordinálja a megyében az ITP végrehajtását. A feladatok 

megvalósítása érdekében folyamatos egyeztetéseket végez az érintett szaktárcákkal.  

A Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda pedig – eleget téve a 272/2014. (XI. 5.) 

Kormányrendelet VI. fejezetében foglalt összeférhetetlenségi szabályokra – az előbb nevezett 

rendelet 5. számú mellékletében a közszféra szervezetek kérésére a megyei önkormányzatnak 

delegált feladatok ellátását szervezi, és végzi el.  

 

Elvégeztük a TOP felhívások terület specifikus mellékleteinek véleményezését, és az Irányító 

hatóság kezdeményezésünkre több felhívás esetében engedélyezte a benyújtási határidő 

módosítását. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkár felkérésére elkészítettük a TOP-1.3.1-15 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 

mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. felhívás Döntés-előkészítő 

Bizottságába történő delegálással kapcsolatos teendőket. A megyei közgyűlés 35/2015.(X.2.) 

határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő 

Bizottságába a közgyűlés elnökét delegálta, és felhatalmazta helyettesítőjének és 

megfigyelőjének kijelölésére. A közgyűlés elnöke póttagnak/helyettesítőnek Holovits Hubát, 

a Somogy Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Bizottsága elnökét, megfigyelőnek 

Becker Rolandot, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetőjét jelölte ki. 

 

A közgyűlés 19/2016.(IV.14.) határozata szerinti megelőlegezési kérelem benyújtására ez 

ideig nem került sor, kidolgozása folyamatban van. 

 

Eleget tettünk a TOP-5.1.1-15 Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum támogatási kérelem 

hiánypótlására felszólító levélben foglalt hiánypótlási kötelezettségünknek, és a Magyar 

Államkincstár értesített arról, hogy kérelmünk megfelel a jogosultsági szempontoknak, és 

megkezdték a tartalmi értékelést.  
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A Somogy Megyei Közgyűlés 9/2016.(III.30.) számú határozatával elfogadta a Terület és 

Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektek megvalósítására 

megkötésre kerülő konzorciumi keretszerződést, és az összeférhetetlenségi szabályokra 

tekintettel felhatalmazta közgyűlés alelnökét annak aláírására amennyiben a kérelmet 

benyújtó közszféra szervezet kedvezményezett kéri. A testületi döntést követően ez ideig 

összesen 64 konzorciumi szerződés megkötésére került sor a helyi gazdaságfejlesztés, a 

vízrendezés, a szociális alapszolgáltatások, a kerékpárút fejlesztés területén. A pályázatok 

benyújtására irányuló konzorciumi szerződésekben pályázatonként eltérő feladatokat 

vállalunk, amelyek jellemzően a projekt managementre, a szemléletformálásra, a 

nyilvánosságra, valamint részben a projekt előkészítésre, közbeszerzésre, és műszaki 

ellenőrzésre terjednek ki.  

A megkötött megállapodások egy részében a megyei önkormányzat 100%-os tulajdonában 

lévő Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. is részt vesz konzorciumi 

partnerként: projekt előkészítő, nyilvánossággal és szemléletformálással kapcsolatos 

feladatokban működik közre.  

A fent felsorolt benyújtott támogatási kérelmek kedvező elbírálása esetén a megyei 

önkormányzati bevétel várhatóan meghaladja a 310 millió Ft-ot. 

 

A pályázati előkészítés részeként a legjelentősebb előttünk álló feladat 15 település 

önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére irányuló pályázata teljes körű 

lebonyolítása, amelyből közel 50 millió Ft bevétellel számolunk. 

 

Kérem a Közgyűlést a megyei területi tervezési munkafolyamatok állásáról és az aktuális 

pályázatokról szóló tájékoztató tudomásul vételére. 

 

 

Kaposvár, 2016. május 9. 

 

                                                                                                         Jakó Gergely 
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