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ELŐTERJESZTÉS 

a Somogy Megyei Önkormányzat 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 decentralizált támogatási szerződésekkel kapcsolatos feladatellátást 2016. évben a 

Somogy Megyei Önkormányzat végzi, tekintettel arra, hogy a területfejlesztésről és a 
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területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény a feladatellátást a megyei 

önkormányzatok jogkörébe utalta.  

A pályázatok lezárása során alkalmazandó eljárásrendre vonatkozóan a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium tájékoztatást adott ki, melynek megfelelően a Somogy Megyei 

Önkormányzat a Magyar Államkincstárral közösen folyamatosan végezte a pályázatok 

ellenőrzését.  

 

II. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált 

célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 

 

1. Döntés a 2002. évi ERFP előirányzatból támogatott „Vadászház építése a 

Somogy megyei Szenta településen” című támogatási szerződés 

vonatkozásában a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 

teljesítésének elfogadásáról, valamint a jelzálog törléséről 

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az ERFP-DD20025-TP-S-01 számú 

támogatási szerződés Tóth István „Vadászház építése a Somogy megyei Szenta 

településen” című beruházását 18 341 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette. 

 

Az ERFP-DD2002-TP-S-01 számú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 

biztosítására a Tóth István tulajdonában lévő Csurgó, külterület 0209/1, 0210/1, 0212/2 

hrsz-ú ingatlanra a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium javára 

18.341.000 Ft és járulékai erejéig jelzálog került bejegyzésre.  

 

A fenti számú támogatási szerződés értelmében a támogatás ellenében a 

kedvezményezett a beruházás befejezését követően 5 éves működtetési kötelezettséget 

vállalt. 

 

A működtetési kötelezettség kezdete: 2004.12.11. 

 

A működtetési kötelezettség vége: 2009.12.10. 

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2010. március 16-i ülésén az 50-

17/2010. (III.16.) DDRFT számú határozatával a jelzálog törléshez hozzájárult, a törlési 

engedélyt kiadta. A Kedvezményezett a jelzálog törlését azonban az illetékes 

földhivatalnál nem kezdeményezte, így új törlési engedély kiadása szükséges 

figyelembe véve azt, hogy a DDRFT 2011. december 31-gyel megszűnt, jogutódja a 

Tftv. alapján a megyei önkormányzat. 

 

Tekintettel arra, hogy a támogatott a szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget 

tett, valamint a kötelezettségvállalás időtartama lejárt, a Somogy Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése a jelzálogjogosult képviseletében hozzájárulhat a jelzálog törléséhez. 

 

2. Döntés Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból 

támogatott „Háromfa utcai járda építése” című pályázat megvalósulási 

helyének változásáról 
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A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2009. november 25-i 

ülésén 7.411.375 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási 

szerződés száma: 140010709K. 

A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a fejlesztés megvalósulási 

helye szerinti 3100, valamint 3105 helyrajzi számú ingatlanok telekmegosztások, 

valamint kisajátítások következtében részben megváltoztak. Az Önkormányzat által 

2013. évben kezdeményezett kisajátítási eljárások nem zárultak még le teljes 

mértékben, így a pályázati dokumentáció részét képező dokumentumok egy része nem 

áll rendelkezésre, vagy nincs a támogatási szerződésben rögzített adatokkal 

összhangban. 

Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés 1.3. pontja tartalmazza a megvalósítás 

helyét, ezért a szerződés módosítása szükséges, amelyre a vonatkozó jogszabály 

lehetőséget ad. 

A 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése értelmében a támogatással 

megvalósult fejlesztések, kapacitások fenntartását, üzemeltetését, a kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtását, továbbá a veszélyelhárítást szolgáló védművek karbantartását a 

kedvezményezett a projekt befejezését követően 5 éven keresztül folyamatosan 

biztosítani köteles.  

Fentieket figyelembe véve Támogatott kérte a támogatási szerződésben szereplő 

fejlesztés megvalósulási helyének 3100 és 3105 helyrajzi számról 3017/52, valamint 

3105/2 helyrajzi számra történő módosítását. A kisajátítási eljárás lezárását követően a 

támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek alátámasztását igazoló 

dokumentumok benyújtása után a támogatási szerződés lezárható. 

 

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:  Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

 Határidő:  értelem szerint 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 

 

1. az ERFP-DD2002-TP-S01 számú támogatási szerződés vonatkozásában a 

támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítésének elfogadásához, 

valamint hozzájárul a fenti azonosítószámú támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségek biztosítására a Tóth István tulajdonában lévő alábbi ingatlan 

esetében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium javára (mint 

jogutód a Tftv. alapján) 18.341.000 Ft és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog 

törléséhez: 
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- Csurgó külterület 0209/1, 0210/1, 0212/2 hrsz. 

 

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból 7.411.375 Ft 

támogatásban részesített „Háromfa utcai járda építése” című, 140010709K 

számú támogatási szerződés megvalósulási helyének telekmegosztás, valamint 

kisajátítás folytán a 3100 és 3105 helyrajzi számról 3017/52, valamint 3105/2 

helyrajzi számra történő módosításához. A kisajátítási eljárás lezárását követően 

a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek alátámasztását igazoló 

dokumentumok benyújtása után a támogatási szerződés lezárható. 

 

Felelős:  Somogy Megyei Közgyűlés elnöke  

Határidő:  értelem szerint 

 

3. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a Kedvezményezettek és a Magyar 

Államkincstár részére. 

 

 Felelős:   Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

 Határidő: értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2016. szeptember 29. 

 

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke  

 

 

Az előterjesztést készítette:      

 

Sárdi Petra     

projektmenedzser 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző 



Határozat 

alszáma
Támogatás éve Előirányzat

Támogatási 

szerződés 

száma

Pályázó neve
Beruházás 

megnevezése

Működtetési 

kötelezettség 

kezdete

Működtetési 

kötelezettség 

vége a 

85/2009 

(IV.10), 

valamint a 

148/2008 

(V.26) Korm. 

Rendelet 

alapján

Záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv, illetve 

záró ellenőrzési 

jegyzőkönyvnek 

minősülő, 

kötelezettségvállalás 

teljesítés tényét 

megállapító 

jegyzőkönyv 

felvételének időpontja

Megjegyzés

1 2009 CÉDE 140015409D

Csurgónagymarton 

Község 

Önkormányzata

Csurgónagymarton 

köztemető járda 

építés

2010.11.04 2015.11.03 2016.04.26

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

2 2009 CÉDE 140014409D
Marcali Város 

Önkormányzata

Marcali központi 

temető belső út és 

sétány felújítása

2011.01.03 2016.01.02 2016.05.03

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

3 2009 TEKI 140008909K
Marcali Város 

Önkormányzata

Marcali városrészi 

kultúrházak felújítása
2011.01.03 2016.01.02 2016.05.03

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

4 2009 TEUT 140004309U
Marcali Város 

Önkormányzata

Berzsenyi utca 

útfelújítása a 

Kazinczy és a 

Széchenyi utcák 

között

2011.01.03 2016.01.02 2016.05.03

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

5 2009 TEUT 140004409U
Marcali Város 

Önkormányzata

Damjanich utca 

útfelújítása
2011.01.03 2016.01.02 2016.05.03

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

6 2009 TEUT 140004509U
Marcali Város 

Önkormányzata
Kert utca felújítása 2011.01.03 2016.01.02 2016.05.03

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

7 2009 TEUT 140002709U
Orci Község 

Önkormányzata

Jókai utca burkolat 

felújítása I. ütem
2011.03.18 2016.03.17 2016.05.17

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

8 2009 TEUT 140004109U
Orci Község 

Önkormányzata

Jókai utca burkolat 

felújítása II. ütem
2011.03.18 2016.03.17 2016.05.17

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

9 2009 CÉDE 140000109D
Nikla Község 

Önkormányzata

Közcélú 

foglalkoztatás eszköz 

beszerzése

2010.07.26 2015.07.25 2016.05.17

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

10 2009 CÉDE 140003209D

Klebersberg 

Intézményfenntartó 

Központ

Duráczky József 

Pedagógiai Fejlesztő 

és Módszertani 

Központ, iskola 

épületet ellátó 

kazánház felújítása, 

kazánok cseréje

2010.12.28 2015.12.27 2016.04.19

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

11 2009 TEKI 140011209K
Mernye Község 

Önkormányzata

Mernyeszentmiklós, 

67 számú fkl. út 

62+200 km sz.-ben 

kijelölt 

gyalogátkelőhely 

létesítése 

hozzávezető 

2011.07.01 2016.06.30 2016.07.04

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

12 2009 TEUT 140004609U
Marcali Város 

Önkormányzata

Kisfaludy utca 

útfelújítása
2011.01.03 2016.01.02 2016.05.03

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

13 2009 CÉDE 140013509D
Marcali Város 

Önkormányzata

Marcali Berzsenyi 

utcai játszótér 

felújítása

2011.01.03 2016.01.02 2016.05.03

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

14 2009 TEKI 140011309K
Marcali Város 

Önkormányzata

Marcali gyótapusztai 

városrészben 

buszöböl tervezése 

és építése

2011.04.28 2016.04.27 2016.05.17

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

15 2009 CÉDE 140010309D
Nagyatád Város 

Önkormányzata

Városi Könyvtár 

homlokzatfelújítása
2011.02.22 2016.02.21 2016.04.26

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

16 2009 CÉDE 140014609D
Ádánd Község 

Önkormányzata

A Művelődési Ház 

homlokzatfelújítása 

és nyílászáró cseréje

2011.04.28 2016.04.27 2016.07.04

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

17 2009 TEKI 140010809K
Iharos Község 

Önkormányzata

Kultúrház 

fűtéskorszerűsítése
2010.12.10 2015.12.09 2016.04.26

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

                                                                                                                                                             1. melléklet a ……/2016.(IX.30.) közgyűlési határozathoz


