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ELŐTERJESZTÉS 
a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés” című intézkedés megyei TOP forrásainak 

felhasználásáról 

A Kormány 1562/2015. (VIII. 12.) határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról döntött, melynek 

részeként változtatás nélkül elfogadta a Somogy Megyei Integrált Területi Programot.  

A kormányhatározat rögzítette, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat a gazdaságfejlesztést 

és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztési célra- rögzített 

indikátorvállalás mellett - 2,781MD Ft forrást használhat fel. A forrás tervezett ütemezése 

2016. I. negyedév: 1,5 MD Ft; 2017. I. félév: 1,281 MD Ft. A rögzített indikátorvállalás: 

2018-ra vonatkozóan 5 km, 2023-as végső célként 18,67 km felújított vagy korszerűsített út 

hossz. Az útfelújítás fajlagos költsége közel 150 millió Ft/km.  

Az elfogadott megyei ITP szerint- amely projekteket nem tartalmaz- a TOP-1.3.1 kódszámú 

„Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” 

című intézkedésre eső forrás keret legalább 30%-át, 0,834MD Ft-ot a komplex programmal 

fejlesztendő Barcs, Csurgó járások fejlesztésére kell felhasználni.  

 

A releváns felhívás tervezet keretében az önállóan támogatható tevékenységek: a 4 és 5 

számjegyű utak fejlesztése, felújítása, az országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, 

felújítása, építése. Támogatási kérelmet Magyar Közút Nonprofit Zrt, és a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, nyújthatnak be. Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi 

formában is van lehetőség. Önállóan nem, konzorciumi partnerként támogatási kérelmet 

nyújthatnak be a települési önkormányzatok. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek a TOP pályázati felhívásra tervezett útfejlesztésekről, 

2015. október 26-ig kell egy listát összeállítania a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére. 

 

Kiviteli tervvel rendelkező útfelújítások Somogy megyében 

 

Út száma Határoló 

település 

Beavatkozási 

hossz/ km/ 

Becsült költség 

/millió Ft/ 

Megjegyzés 

6403 Ságvár-Ádánd 3,067 460,05 ROP 

támogatásra volt 

tervezve 

6403 Balatonszabadi-

Siójut-Ságvár 

6,142 921,3 ROP 

támogatásra volt 

tervezve 
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6711 Lengyeltóti- 

Szőlősgyörök 

5,00 750 ROP 

támogatásra volt 

tervezve 

6711 Szőlősgyörök-

Ordacsehi 

3,5 525 ROP 

támogatásra volt 

tervezve 

6703 Juta-Hetes-

Mezőcsokonya 

6,7 1005  

 

Kiviteli tervvel nem rendelkező útfelújítási igények a komplex programmal fejlesztendő 

járásokban 

 

Út száma Határoló település Beavatkozási 

hossz/ km/ 

Becsült költség 

/millió Ft/ 

6819 Csurgó-Csurgónagymarton 6,084 912,6 

6819 Csurgónagymarton- Iharosberény 4,937 740,5 

6819 Berzence 0.150 22,5 

6819 Berzence-Csurgó 3,00 450 

6819 Berzence-Csurgó 3,599 539,85 

 

A benyújtásra kerülő útfelújításra irányuló pályázatok körének kiválasztásánál a 

kormányhatározat feltételei mellett készítettük az alábbi szakmai javaslatokat:  

- A forrás allokációra tekintettel javasoljuk előre sorolni, különösen az első ütem 

esetében azokat az útfejlesztéseket, amelyek kiviteli tervdokumentációval 

rendelkeznek. 

- A komplex programmal fejlesztendő Barcs és Csurgó járásokban legalább 5,6 km út 

/30%/ felújítást kell megvalósítani. 

- Az előzetes javaslat a kormányhatározatból adódó fajlagos költséggel/ 150 millió 

Ft/km/ kerüljön kialakításra. 

- Javasoljuk továbbá, tartalékok útfejlesztések jelölését. 

 

Javasolom, hogy a Területfejlesztési Bizottság a ” Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 

mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című intézkedés megyei TOP 

forrásainak felhasználására az alábbi útfejlesztéseket támogassa: 

 

I. ütemben:  

 

Út száma Határoló település Beavatkozási hossz/ 

km/ 

Becsült költség 

/millió Ft/ 

6403 Ságvár-Ádánd 3,067 460,05 

6711 Lengyeltóti- Szőlősgyörök 5,00 750 
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II. ütemben:  

 

Út száma Határoló település Beavatkozási hossz/ 

km/ 

Becsült költség 

/millió Ft/ 

6819 Csurgó-Csurgónagymarton 6,084 912,6 

6819 Csurgónagymarton- 

Iharosberény 

4,937 740,5 

 

Tartalékként:  

 

Út száma Határoló település Beavatkozási hossz/ 

km/ 

Becsült költség 

/millió Ft/ 

6403 Balatonszabadi-Siójut-

Ságvár 

6,142 921,3 

6711 Szőlősgyörök-Ordacsehi 3,5 525 

6703 Juta-Hetes-Mezőcsokonya 6,7 1005 

6819 Berzence-Csurgó 3,599 539,85 

 

A térképi ábrázolás az előterjesztés 1. számú melléklete, a Magyar Közút NpZrt. műszakilag 

indokolt útfelújításokról készített szakmai javaslatát az előterjesztés 2. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

Határozati javaslat: 

A Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága a Somogy Megyei Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XII.12.) ÖR 4. sz. melléklet B.1. 

pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva, a ” Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 

mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című intézkedés megyei TOP 

forrásainak felhasználására az alábbi útfejlesztéseket támogatja: 

I. ütemben:  

 

Út száma Határoló település Beavatkozási hossz/ 

km/ 

Becsült költség 

/millió Ft/ 

6403 Ságvár-Ádánd 3,067 460,05 

6711 Lengyeltóti- Szőlősgyörök 5,00 750 

 

II. ütemben:  

 

Út száma Határoló település Beavatkozási hossz/ 

km/ 

Becsült költség 

/millió Ft/ 

6819 Csurgó-Csurgónagymarton 6,084 912,6 

6819 Csurgónagymarton- 

Iharosberény 

4,937 740,5 

 

Tartalékként:  

 

Út száma Határoló település Beavatkozási hossz/ 

km/ 

Becsült költség 

/millió Ft/ 

6403 Balatonszabadi-Siójut- 6,142 921,3 
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Ságvár 

6711 Szőlősgyörök-Ordacsehi 3,5 525 

6703 Juta-Hetes-Mezőcsokonya 6,7 1005 

6819 Berzence-Csurgó 3,599 539,85 

 

Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

 

Kaposvár, 2015. október 14. 

 

 

Jakó Gergely 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

 

Becker Roland  

irodavezető 

 

Baloghné Molnár Ida  

területfejlesztési referens 

 

Fábián Éva 

megyei főépítész 

 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

Dr. Sárhegyi Judit  

jegyző 

 





út neve kezdő kmsz vég kmsz
beavatkozási 

hossz (km)

érintett

 kistérség

határoló 

település

érintett település

(ha átkelési szakaszt érint)

projekt célja, indokoltsága

(gazdaságfejlesztési hatás részletezése, pl: gyárak 

megközelíthetősége, turisztikai vonzerők elérhetőségének 

javítása, munkaerőpiaci központok elérhetőségének 

javítása, stb.)

kiviteli terv-

dokokumentációv

al rendelkezik

(igen/nem)

megjegyzés

6711 0+000 5+000 5,000 Lengyeltóti Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Lengyeltóti, Szőlősgyörök, 

Térség gadasági, társadalmi felzárkóztatásának 

elősegítése a mezőgazdasági vállakozások fejleszte, 

elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci kp-ok 

elérése

igen

Közbeszerzés alatt   

(körforgalmat is 

tartalmaz)

6711 5+000 8+500 3,500 Lengyeltóti Szőlősgyörök, Ordacsehi Szőlősgyörök, Ordacsehi

Térség gadasági, társadalmi felzárkóztatásának 

elősegítése a mezőgazdasági vállakozások fejleszte, 

elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci kp-ok 

elérése

igen Közbeszerzés alatt

6403 6+158 9+225 3,067 Siófoki Ságvár-Ádánd Ságvár

turisztikai vonzerő elérhetőségének javítása, 

munkaerőpiaci kp-ok elérése, helyi 

kisvállalkozások segítése szempontjából szükségesa 

az infrastrúktúra fejlesztés

igen Közbeszerzés alatt

6403 0+000 6+142 6,142 Siófoki Balatonszabadi, Siójut, Ádánd Ádánd-Siójut

turisztikai vonzerő elérhetőségének javítása, 

munkaerőpiaci kp-ok elérése, helyi 

kisvállalkozások segítése szempontjából szükségesa 

az infrastrúktúra fejlesztés

igen

6703 1+100 7+800 6,700 Kaposvári Juta-Hetes-Mezőcsokonya Juta, Hetes, Mezőcsokonya belterület

Helyi vállakozások -Major autó, Faipari vállakozás, 

mg-i vállakozások piacrajutását segítő út;  megyei 

programban szerepel egy integrált 

kisállattenyésztési mintaprogram köpontjának 

kialakítása, mely ez úton érhető el 

igen

6703 0+000 1+100 1,100 Kaposvári Juta Juta belterület

Helyi vállakozások -Major autó, Faipari vállakozás, 

mg-i vállakozások piacrajutását segítő út;  megyei 

programban szerepel egy integrált 

kisállattenyésztési mintaprogram köpontjának 

kialakítása, mely ez úton érhető el 

terv készül 6701/6703 körforg.is

65131 0+000 4+206 4,206 Kaposvári Somodor Somodor belterület

Helyi munkaellátást biztosító mezőgazdasági,illetve 

állattenyésztés /lótenyésztési/ vállakozások  

elérhetőség javítása,munkahely és piacra-jutást 

segíti

nem

6701 19+381 21+800 2,419 Kaposvári Osztopán Osztopán belterület

Jelentős turisztikai útvonal D-ről a Balaton felé 

vezető út, továbbá Somogyvámosi Krisna völgy, a 

pusztatorony, valamint a Somogyfajsz Őskohó 

Múzeum elérése ezen az útvonalon lehetséges

nem

6701 29+600 31+600 2,000 Lengyeltóti Somogyvár Somogyvár belterület

Somogyvári Bencés Apátság, középkori kultikus és 

kulturális központ idegenforgalmi hely, továbbá 

jelentős turisztikai útvonal D-ről a Balaton felé 

vezető út, 

nem

Somogy megye



6704 16+400 20+056 3,656 Marcali Marcali Marcali belterület

A helyi városi vállalkozások, a mezőgazdasági 

vállakozások, valamint az idegenforgalom, vidéki 

turrizmus biztosítja a város és a környező 

települések munkahely ellátását az útfelújítás ezt 

szolgálja, valamint az idegenforgalmat vonzó 

Marcali Hát Borút, mely a D-Balatoni Borút része, 

a Marcali gyógyfürdő megközelítését szolgálja

nem

6514 0+000 3+422 3,422 Tabi Andocs-Karád Andocs belterület

Honfoglaláskori emlékek, zarándokhely lévén a 

vallási turizmus és a Sziget horgásztó turisztikai 

vonzerő elérhetőségének javítása, valaminta 

környező mezőgazdaság biztosítja a település 

megélhetését; kedvező fekvése miatt jelentős a 

munkahelyelérhetőség és a piacrajutás szerepe a 

településen áthaladó országos közútnak;

nem

6514 3+422 7+430 4,008 Tabi Andocs-Karád Andocs belterület

Honfoglaláskori emlékek, zarándokhely lévén a 

vallási turizmus és a Sziget horgásztó turisztikai 

vonzerő elérhetőségének javítása, valamint a 

környező mezőgazdaság biztosítja a település 

megélhetését; kedvező fekvése miatt jelentős a 

munkahelyelérhetőség és a piacrajutás szerepe a 

településen áthaladó országos közútnak;

nem

6807 4+758 7+800 3,042 Nagyatádi Háromfa Háromfa belterület

Település számára a lehetőség a környék 

mezőgazdasági vállakozásainak  és a turisztikai 

vonzerő elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci 

kp-ok elérése érdekében jelentős az útállapot 

javítása

nem

6807 7+800 10+800 3,000 Nagyatádi Háromfa Háromfa belterület

Település számára a lehetőség a környék 

mezőgazdasági vállakozásainak  és a turisztikai 

vonzerő elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci 

kp-ok elérése érdekében jelentős az útállapot 

javítása

nem

6819 8+016 14+100 6,084 Csurgói Csurgó-Csurgónagymarton Csurgó

Kistérségi központ,61 sz. és a 681 sz. főút közötti 

gazdasági és turisztikai, határmenti útvonal javítása, 

munkaerőpiaci kp.elérésének javítása

nem

6819 14+100 19+037 4,937 Csurgói Csurgónagymarton-Iharosberény Iharos, Iharosberény

Mezőgazdasági, vadászati turisztikai vonzerő 

elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci kp-ok 

elérésének javítása

nem

6819 0+000 0+150 0,150 Csurgói Berzence Berzence
Határmenti idegenforgalom javítása, régiós 

kapcsolatok javítása
nem

6819 1+417 4+417 3,000 Csurgói Berzence-Csurgó
Határmenti idegenforgalom javítása, régiós 

kapcsolatok javítása
nem

6819 4+417 8+016 3,599 Csurgói Berzence-Csurgó Csurgó

Kistérségi központ,61 sz. és a 681 sz. főút közötti 

gazdasági és turisztikai, határmenti útvonal javítása, 

munkaerőpiaci kp.elérésének javítása

nem

6701 14+900 19+400 4,500 Kaposvári Somogyjád-Osztopán Somogyjád, Osztopán belterület

Jelentős turisztikai útvonal D-ről a Balaton felé 

vezető út, továbbá Somogyvámosi Krisna völgy, a 

pusztatorony, valamint a Somogyfajsz Őskohó 

Múzeum elérése ezen az útvonalon lehetséges

nem



6704 0+000 7+300 7,300
Lengyeltóti, 

Marcali
Öreglak-Pusztakovácsi Öreglak belterület

Térség gadasági, társadalmi felzárkóztatásának 

elősegítése a mezőgazdasági vállakozások fejleszte, 

elérhetőségének javítása, munkaerőpiaci kp-ok 

elérése

nem

6704 7+300 12+700 5,400 Marcali Pusztakovácsi-Nikla Nikla belterület

turisztikai vonzerő elérhetőségének javítása, 

munkaerőpiaci kp-ok elérése, helyi 

kisvállalkozások segítése szempontjából szükségesa 

az infrastrúktúra fejlesztés

nem

65138 0+000 2+060 2,060 Tabi Lulla-Torvaj Torvaj belterület

Térség gadasági, társadalmi felzárkóztatásának 

elősegítése a mezőgazdasági vállakozások fejleszte, 

őstermelőkhelyzetésenk, piacrajutásának javítása;

nem

6513 0+000 3+735 3,735 Kaposvári Ráksi-Szentgáloskér-Mernye Szentgáloskér belterület

Térség gadasági, társadalmi felzárkóztatásának 

elősegítése a mezőgazdasági(állat tenyésztéis és 

földművelési) kis vállakozások, őstermelők 

segítése,  elérhetőségének javítása, piacrajutás 

segítése

nem

6513 3+735 9+137 5,402 Kaposvári Ráksi-Szentgáloskér-Mernye Mernye belterület

Arárgazdaság fejlesztése, továbbá a termék 

piacrajutása szempontjából,valaminta 

munkaerőpiaci központ elérése érdekében fontos az 

útfelújítás

nem

6509 4+002 6+582 2,580 Tabi Tengőd-Kánya-Tab Tengőd, Kánya belterület

Vidéki arárgazdaság fejlesztése, továbbá a termék 

piacrajutása szempontjából,valaminta 

munkaerőpiaci központ elérése érdekében fontos az 

útfelújítás

nem

65311 2+400 3+115 0,715 Tabi Nagytoldi pta-Andocs

A környező agrárgazdaság biztosítja a település 

megélhetését, így a mg.vállakozások, őstermelők 

fejlesztése, munkahely elérhetőség és a piacrajutás 

szerepe jelentős a településen áthaladó országos 

közútnak;

nem

6706 3+500 7+000 3,500 Kaposvári Csombárd-Bodrog Csombárd, Bodrog belterület

A környező agrárgazdaság biztosítja a település 

megélhetését, így a mg.vállakozások, őstermelők 

fejlesztése, munkahely elérhetőség és a piacrajutás 

szerepe jelentős a településen áthaladó országos 

közútnak;

nem polgármesteri panaszok

6706 7+000 10+670 3,670 Kaposvári Bodrog-Osztopán  Bodrog belterület

A környező agrárgazdaság biztosítja a település 

megélhetését, így a mg.vállakozások, őstermelők 

fejlesztése, munkahely elérhetőség és a piacrajutás 

szerepe jelentős a településen áthaladó országos 

közútnak;

nem polgármesteri panaszok

6803 0+000 5+725 5,725 Marcali Szenyér-Nagyszakácsi Tapsony

A település 61 sz főútról történő elérhetőségének 

javítása fontos a gazdaság-fejlesztés és a  termények 

piacrajutásának biztosítása érdekében 

nem polgármesteri panaszok

6803 5+725 10+150 4,425 Marcali Tapsony-Nagyszakácsi Nagyszakácsi

A település  61 sz főútról történő elérhetőségének 

javítása fontos a gazdaság-fejlesztés és a  termények 

piacrajutásának biztosítása érdekében 

nem polgármesteri panaszok


