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BESZÁMOLÓ 
a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 
 

A Somogy Megyei Önkormányzat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése értelmében kezdeményezte Somogy Megye Integrált 

Területi Programjának /a továbbiakban: ITP/ módosítását. 

Az ITP egyes fejezeteinek módosításai az alábbiakra terjednek ki: 

- Átvezetésre kerültek az IH által meghatározott, a Monitoring Bizottság által elfogadott 

módosított Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok.  

- Az indikátor tábla kiegészítésre került a „Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma” 

elnevezésű indikátorral - szerepeltetése kötelező. 

- Új forrás-felhasználási mód (megyei önkormányzat fejlesztései) kerültek feltüntetésre, 

illetve forráskeret elkülönítésre került sor a megyei önkormányzat saját projektjére - 

Levéltár: 2 MD forrás allokáció.  

- Aktualizálásra került az ITP mellékletét képező Excel fájl. - Az ITP Excel mellékletében az 

indikátoroknál legalább forrásarányos értéket kell vállalni, ezt engedi a tervezési 

dokumentum, ezért az indikátor táblába a megjegyzés rovatba töltöttük az eredetileg 

vállalt értékeket, valamint, ahol aggályos a vállalás, ott azt jeleztük a magyarázattal együtt 

(lakóegységek száma a „Leromlott városi területek rehabilitációja” felhívásnál. A forrás 

arányos indikátorteljesítés 2018-ra látszik aggályosnak, a felhívások meghirdetésének 

elhúzódása miatt 2019-es teljesítés látszik teljesíthetőnek.  

- A 2017. évi ÉFK tervezete a rendelkezésre álló teljes TOP keret felhasználásával számol. -

Az IH az ütemezés tervezésénél a kötelezettség vállalás időpontját kéri tervezni. Ezért a 

most futó kiírások meghirdetett kereteit a 2016. IV. negyedévére terveztük, míg a 

maradékot, ami várhatóan az őszi meghirdetési körrel jön ki jövő év II. negyedévre. Ahol 

jelenleg 2 szakaszos a felhívás – „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások” és a „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztésnél” - az új kiírás meghirdetésével célszerű lenne megvárni a 2. 

szakasz lezárását. Ez esetben a kötelezettség vállalás időpontját jövő év III. negyedévre 

prognosztizáltuk.  

 

A Somogy Megyei ITP módosítására az Irányító Hatóság által kiadott szakmai útmutató 

alapján, illetve az eddigi pályázati tapasztalatokra figyelemmel került sor.  

 

A módosított ITP munkaváltozatát minőségbiztosításra fel kell terjeszteni a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságára, és a 

visszajelzéseket követően testületi döntéssel elfogadni.  

 

Kérem a Testületet, hogy a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága 21/2016. 

(VI.20.) számú határozatával elfogadott, átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló 

beszámolót fogadja el. 
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Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Területfejlesztési Bizottság által - a Somogy 

Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) ÖR 4. 

sz. melléklet B.1. pontjában biztosított átruházott hatáskörében - hozott 21/2016.(VI.20.) 

számú, Somogy Megye Integrált Területi Programja módosítása munkaváltozatával 

kapcsolatos döntéséről szóló beszámolót.  

 

 

Kaposvár, 2016. szeptember 6. 

 

Karvalics Ottó 

                                                                                                        a bizottság elnöke 
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 Baloghné Molnár Ida 
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