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Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évben megvalósított 

területfejlesztési és területrendezési feladatairól 
 

 

A szakmai beszámoló a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 

megyei önkormányzati feladat meghatározása valamint a   Somogy Megyei Önkormányzat és 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között a hazai decentralizált területfejlesztési és 

önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer szerződés állományához fűződő feladatok 

ellátására kötött FIF/102/2013-NFM_SZERZ. iktatószámú, ZF630020 kötelezettségvállalás 

azonosítójú támogatási szerződésben foglalt feladatok figyelembevételével  készült. 

 

1. A Somogy Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai 

 

Területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása  

 

A megyei önkormányzatok tervezési feladatait a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény, valamint a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források 

felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális 

feladatokról szóló 1600/2012. (XII.17.) Korm. határozat határozza meg, valamint a 2014-

2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III.8.) számú 

határozat jelöli ki. E szerint a megyék területfejlesztési koncepciót és programot készítenek, 

valamint közreműködnek a 2014-2020-as területi alapú fejlesztések megtervezésében. A 

2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben is fontos szerepe van a 

megalapozott területi terveknek.  

A fentiekre tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2012. évben kiegészítő 

költségvetési támogatást nyújtott a megyei önkormányzatok számára a tervezés alapjául 

szolgáló területfejlesztési vonatkozású megyei helyzetértékelések elkészítéséhez. Az 

előkészítő fázis keretében a területfejlesztési koncepció és program kidolgozásának 

megalapozásaként elkészültek a helyzetfeltáró dokumentumok, amelyet a Somogy Megyei 

Közgyűlés 64/2012.(XI.30.) számú közgyűlési határozatával fogadott el.  

A megyei tervezési feladatok támogatását, az ehhez kapcsolódó kapacitásépítést szolgálja az 

Államreform Operatív Program keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú 

könnyített elbírálású pályázat.  

A Somogy Megyei Önkormányzat a pályázatban részletezett feladatok ellátására,” Somogy 

megye területi tervezésének megújítása a megyei területfejlesztési tervdokumentumok 

kidolgozásával és a megyei tervezői kapacitások fejlesztésével (ÁROP-1.2.11/A-2013)” 

vállalkozási szerződés keretében, gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárásban kért 

ajánlatot. A fenti feladatot ajánlata alapján a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Nkft., az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft., valamint az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. alkotta 

konzorcium látja el az alábbiak szerint: 

1. Helyzetfeltárás utómunkálatai keretében a megyei tervezési dokumentumokat 

megalapozó – regionális kitekintésű – tanulmány elkészítése; 

2. Területfejlesztési koncepció kidolgozása; 
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3. Megyei területfejlesztési program elkészítése; 

4. A 2014–2020 közötti Európai Uniós programozási időszak tervezését segítő 

részdokumentumok készítése az operatív programokhoz illeszkedően; 

5. A megye területén megvalósítandó projektek összeállítása; 

6. A partnerség biztosítása; 

7. A tervezési folyamat során a megyei önkormányzatra delegált koordinációs feladatok 

ellátása. 

A megyei önkormányzat által benyújtott ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat keretében vállalt 1. 

feladatrészt - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tervezési Főosztálya által kiadott tartalmi 

módszertani iránymutatás alapján- a Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. 

által vezetett konzorcium az Ügynökség tervezési csoportjának részvételével végezte el. 

A regionális kitekintésű tanulmány, a 2007-13. közötti programozási időszak pályázati 

aktivitása és forrásfelhasználása alapján elemzi a régió és benne Somogy megye 

teljesítményét, az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi Terv pályázati 

rendszereibe benyújtott pályázati projektjeinek fejlesztési irányait, és a megye egyes 

kistérségeinek szerepvállalását a 2007-13. közötti programozási időszakban rendelkezésre álló 

mintegy 8 200 Mrd Ft forrás felhasználása tekintetében. 

A közgyűlés 49/2012.(IX.28.) közgyűlési határozatában tervezéssel kapcsolatos, közgyűlések 

közötti konzultációs, munkaközi véleményező munka elvégezésével - a testület utólagos 

tájékoztatása mellett - a Területfejlesztési Bizottságot bízta meg. A bizottság megvitatta a 

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció javaslattevő részének munkaanyagát és 7/2013. 

(III.12.) határozatával a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) 

Korm. rendelet szabályai szerint társadalmasításra bocsátotta.  

A társadalmasítási folyamat lezárását követően a releváns vélemények figyelembevételével 

pontosított illetve kiegészített Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására 

irányuló rendelet-tervezetét a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

tv. 13.§ (4) bekezdés alapján állásfoglalásra megküldtük a területfejlesztési stratégiai 

tervezésért felelős nemzetgazdasági miniszternek. A miniszter állásfoglalásában 

tájékoztatott arról, hogy a megyei koncepció mind formailag, mind tartalmilag követi a 

területfejlesztési koncepció szabályaira vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint tartalmi 

szempontból megfelel a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési 

Hivatal által kiadott útmutatónak. Az állásfoglalás elfogadását támogatta a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Koncepció, a továbbá megfontolásra ajánlotta a célrendszer és 

helyzetértékelés közötti koherencia bemutatását; a jövőképben bemutatott térstruktúra 

térképi ábrázolását; a stratégiai célok megfogalmazásának finomítását, hogy azok az 

elérendő célállapotot tükrözzék, illetve erősítsék a területi specifikációt.  

A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepciónak a területfejlesztésről és a rendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontja szerint összhangban kell állnia az 

országos területfejlesztési koncepcióval (OFTK), amelyhez történő illesztése megtörtént, 

valamint figyelembe vettük a miniszteri ajánlásban felvetetteket is. A megyei koncepciónak 

önálló része, illetve munkarésze az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően készített Stratégiai 

Környezeti Vizsgálat. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat munkaanyagának társadalmasítása 

február közepén fejeződik be. 

 

A tervezési folyamat során módosult a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. 

évi XXI. törvény, és a megyei területfejlesztési koncepció elfogadását a megyei jogú városok 



3 

 

önkormányzatának egyetértéséhez köti, és a korábbi rendeletalkotással szemben a határozati 

formában történő elfogadást határoz meg. Az illesztett megyei koncepciót egyetértésre 

megküldtük Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterének. A megyei koncepció 

elfogadását a Stratégiai Környezeti Vizsgálat társadalmasítását, és a megyei jogú város 

testületének egyetértését követően, február 20-i megyei közgyűlésen tervezzük. 

Jelenleg folyik a Megyei területfejlesztési program elkészítése: a stratégiai program első 

változata elkészült, az operatív program elkészítése ez év elején esedékes. Fontos feladat a 

2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési 

részdokumentumok (Megyei gazdaságfejlesztési részprogram, illetve Kistérségi fejlesztési 

részprogramok) elkészítése, amellyel a megyei önkormányzatok elsődlegesen a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív programban (TOP) megvalósuló fejlesztésekhez készítenek elő 

megyei szintű gazdaságfejlesztési részprogramokat a TOP tartalmi és forráskeretei között. 

 

A területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat a helyi (városi-várostérségi) szintű tervezésben 

koordinációs szerepet tölt be, összefogja a kistérségi fejlesztési részprogramok elkészítését, 

összeállítja a megye területén megvalósítandó projektek listáját, valamint véleményezés és 

kulcsprojektek kidolgozása révén közreműködik az ágazati operatív programok 

kialakításában.  

A megyei önkormányzat feladata a kistérségi fejlesztési részprogramok készítése során az, 

hogy a megyében található minden egyes kistérség vonatkozásában kijelöljön 1-1 db integrált 

kistérségi fejlesztési részprogramot, amely legalább 5-8 db projektcsomagból áll. E kistérségi 

fejlesztési projektcsomagok városfejlesztési TOP tématerületenként állhatnak egy integrált 

projektből a 7 éves forráskeretre, de tartalmazhatnak több projektből álló ütemezett 

fejlesztéseket is.  

 

A tervezés során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél szélesebb társadalmi rétegeket 

megszólítsunk, és bevonjunk az előkészítő javaslattevő szakmai munkába. Jelenleg 

projektgyűjtés folyik, amelynek célja olyan integrált (több tématerületre kiterjedő, illetve 

többszereplős), nagy hozzáadott értékű kulcsprojektek felkutatása, amelyek az adott kistérség 

jelenlegi problémáira adnak adekvát válaszokat, és illeszkednek a megyei fejlesztési 

irányokhoz. A projektek közül azok fognak előnyt élvezni, amelyek térségi gazdaságélénkítő, 

foglalkoztatás bővítő hatása és térségi területfejlesztési hatása a legnagyobb (természetesen a 

fejlesztések lehetnek társadalmi jellegűek, infrastrukturálisak, intézményfejlesztési 

karakterűek is). 

Január második felében, az adatlapok feldolgozását követően a Dél-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., az ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda, valamint az MSB 

Fejlesztési Tanácsadó Zrt. által alkotott konzorcium szakértői személyes interjúkat folytatnak 

a megyei ágazati és kistérségi kulcsszereplőkkel. Az interjúk célja a stratégiai irányok és az 

ahhoz illeszkedő projektcsomagok előzetes egyeztetése a megkapott projektjavaslatok 

alapján.  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 38/2013.(XI. 15.) közgyűlési határozatában a Nemzetgazdasági 

Tervezési Hivatal szakmai javaslata alapján, a tervezési koordinációs feladatok ellátása 

érdekében felhatalmazta a közgyűlés elnökét a Somogy Megyei Tervezéskoordinációs 

Testület (továbbiakban: MTT), a megye kistérségeiben Somogy Megyei Területi 

Munkacsoportok, valamint Gazdaságfejlesztési, Infrastruktúrafejlesztési és Humánerőforrás 

ágazati munkacsoportok megalakításával továbbá Balaton Kiemelt Térségi Munkacsoport 

létrehozásának kezdeményezésével. Január 30-án alakul meg a Megyei Tervezéskoordinációs 

Testület, majd azt követően a Területi és Ágazati Munkacsoportok, melyeknek javaslattevő, 

döntés-előkészítő szerepe van a tervezési dokumentumok tekintetében.  
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Február első felében szakértők bevonásával minden kistérségben workshopot tartunk, melyek 

keretében a rendszerezett és egyeztetett projektjavaslatok alapján a kistérségi 

projektcsomagok összeállítása kerül megvitatásra. A kistérségi workshopokra meghívjuk a 

kistérségek településeit, a meghatározó vállalkozókat, civil szervezetek képviselőit, 

szakigazgatási szervek területi képviselőit. A fent leírt folyamat során elkészülő, TOP-hoz 

illeszkedő kistérségi és megyei gazdaságfejlesztési részprogramok március végére készülnek 

el. A javasolt fejlesztések a Megyei Operatív Programba is bekerülnek, mely március-április 

folyamán kerül társadalmasításra, az érintetteknek 45 nap áll majd rendelkezésre a 

dokumentum véleményezésére.  

Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának partnerségi terve a közszektor, üzleti 

szféra, szakmai és civil valamint állampolgári közösségek megyei tervezésbe, programozásba, 

projektgyűjtésbe való bevonását célozza meg. 

A partnerségi tervben az egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcsolódóan 

meghatároztuk a célcsoportot, a bevonás eszközeit, részvételi formáit, továbbá a bevonás 

célját. A partnerségi terv tartalmazza továbbá a megyei fejlesztési koncepció Somogy Megyei 

Önkormányzat által történő elfogadást követő társadalmi egyeztetését is, amelyet múlt évben 

a helyzetfeltáró munkarész társadalmasítása során betartottunk. 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel eredményes és folyamatos a 

munkakapcsolatunk.  

A megyei jogú várossal munkakapcsolatunk jó, a megyei területfejlesztési konzultációs fórum 

ülései rendszeresek, ily módon a konzultáció folyamatos. A tervezési munkába, és a 

megalakításra kerülő szakmai és területi bizottságokba a megyei jogú város 

önkormányzatának szakértői tagként részt vesznek.   

A Somogy Megyei Önkormányzat tagja az M9 Térségi Fejlesztési és a Balaton Fejlesztési 

Tanácsnak. a tervezési dokumentumok és a szakmai rendezvényeken kölcsönösen részt 

veszünk. 

A Somogy megyével határos megyékkel esetleges kapcsolat működik, a fejlesztési 

koncepciókban foglaltakról elmondható, hogy a közös gondolkodás csak említés szintjén és a 

jogszabályi elvárásokat szem előtt tartva, mint kötelező elem jelennek meg. A gyakorlatban 

ez idáig közbeeső szakmai egyeztetésekre került sor. A 2014-20. közötti Európai Uniós 

fejlesztési programidőszak várható eszközrendszere ismeretében ugyanakkor elengedhetetlen 

a megyék számára az integrált illetve a megye és országhatárokon átnyúló fejlesztési 

elképzelésekről történő folyamatos a párbeszéd figyelemmel pl. az EGTC-ben rejlő 

lehetőségek kihasználására.   

 

2. A Somogy Megyei Önkormányzat területrendezési feladatai 

 

Somogy megye területének kétharmadára készíttethetett a megyei önkormányzat 

területrendezési tervet az Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) összhangban. A megye 

északi harmadán, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területén a 2000. évi CXII. 

törvénnyel jóváhagyott területrendezési terv az érvényes.  

A megye kétharmadnyi részére készült területrendezési terv, az önkormányzati jóváhagyása 

2011. áprilisában történt. Az OTrT figyelembe vétele mellett a megyei területrendezési terv a 

meglevő megyei sajátosságok érdekében sajátos térségi övezeteket is tervezett.  

A területi tervet jóváhagyó közgyűlési határozat a térségi terület felhasználási egységre 

vonatkozó általános célokat a BKÜ területén levő településekre is kiterjesztette, ezek a 

figyelembe vételét a településrendezési tervek véleményezése során javasoljuk. 

 

Összegezve megállapítható, hogy a megyei területrendezési terv előírásai érvényesülnek a 

településrendezési tervekben. A megyei főépítész minden véleményező levélben felhívja az 
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önkormányzatok – az üdülőkörzet településeinek kivételével - figyelmét Somogy Megye 

Területrendezési Tervének, a célkitűzések és ajánlások betartására.   

A megyei területrendezési tervnek – amely megtekinthető a megyei önkormányzat honlapján, 

a Programok, tervek menüpont alatt - fontos szerepe van a megye jövője szempontjából, mert 

a megyei területfejlesztési koncepciónak és programnak összhangban kell lenni a 

területrendezési tervvel. Az elkészült – elfogadás előtt álló - Somogy Megye Területfejlesztési 

Koncepciójához a megyei területi terv több adatállományát, ötletét és javaslatát felhasználtuk.  

 

3. A Somogy Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatai 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy a 

megyei önkormányzat a törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, 

vidékfejlesztési, területrendezési valamint koordinációs feladatokat lát el. A vidékfejlesztési 

feladatok tartalommal történő megtöltése érdekében a Somogy Megyei Önkormányzati 

Hivatal, bevont szervezetként az országban elsőként vállalkozási szerződést kötött a 

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesülettel, mint LEADER HACS-al az egyes 

vidékfejlesztési feladatok ellátásában való közreműködésre. A költségkímélés és hatékonyság 

növelés érdekében további két LEADER szervezet: az Észak-Kaposi Partnerek 

Vidékfejlesztési Egyesület és a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER  

HACS integrálása történt meg. Az integrációval a helyi érdekek képviselete nem csorbul, 

mivel a LEADER HACS-ok lefedettségi területén a továbbiakban „helyi információs pontok” 

fognak működni.  

A kísérleti PILOT projekt megvalósítása lehetőséget nyújt a terület- és vidékfejlesztési 

feladatok összehangolására, a területi szakmai kapcsolatok erősítésére, és a széleskörű 

szakmai segítségnyújtásra.  A megyei tervezési folyamatba a LEADER szervezetek 

képviselőit folyamatosan bevonjuk.  

 

 

4. A Somogy Megyei Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között a 

hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati 

rendszer szerződés állományához fűződő feladatok ellátása /a FIF/102/2013-

NFM_SZERZ. iktatószámú, ZF630020 kötelezettségvállalás azonosítójú támogatási 

szerződés alapján/ 

 

A megkötött, fent hivatkozott számú támogatási szerződés 2.10. szerinti elektronikus 

adatszolgáltatást a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel közösen készítettük el, 

és elektronikusan továbbítottuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.  

 

1. 2013. január 1-december 31. között lezárt szerződések száma 

 

Megnevezés Lezárt szerződések száma /db/ 

Somogy Megyei Területfejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

501 

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

338 

Összesen 839 

 

2. A benyújtott szerződés módosítási kérelmek száma, oka, elbírálásuk eredményének 

megjelölésével, az elutasított és megkötött szerződés módosítások száma. 

 

Megnevezés Szerződés módosítások száma /db/ 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV
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Somogy Megyei Területfejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

- 

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

200 

Összesen 200 

 

2013-ben az élő szerződésállomány vonatkozásában közel 200 db kérelem érkezett be, 

melyből 155 db alapadat változásra vonatkozott (főleg adószám, bankszámlaszám változás, 

néhány címváltozás). Ezen kívül érkezett 16 db megvalósulási hely (hrsz) változására, 5 db 

működtetésre történő átadására, illetve bérbeadásra, 2 db kötelezettségvállalási időszak 

meghosszabbítására, felfüggesztésre vonatkozó módosítási kérelem, valamint 1 db kérelem a 

támogatás fedezetében történt változásról. A fentieken túl a további kérelmek funkcióváltásra, 

intézmény összevonásra vonatkoztak. Továbbá a 148/2008. (V.26.) Korm. rendelet 

módosítása alapján 1 db kérelem érkezett az adózás előtti eredmény növelésére vállalt 

kötelezettség üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növelésére vonatkozó átváltással 

kapcsolatban. 

2013-ban egy módosítási kérelem sem került elutasításra. Több kérelemhez még hiánypótlás 

szükséges, illetve több szerződés módosítás december 31-ig nem került aláírásra. 

3. A szerződésszegés következményeként visszavont támogatási döntések listája, oka 

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2013-ban a az alábbi pályázatok esetében 

tett javaslatot a támogatás részleges, vagy teljes visszavonására, melyek vonatkozásában 

előterjesztést készítettünk a döntéshozó részére.  

Sántos Község Önkormányzata 140011709D számú támogatási szerződés vonatkozásában 

sor került a támogatás teljes, kamattal növelt összegének visszavonására tekintettel arra, hogy 

a működtetési kötelezettségének nem tett eleget (megítélt támogatás 1.691.429,- Ft, kamat 

összege: 579.664,- Ft). 

34/2013.(IX.27.) közgyűlési határozat 

 

1. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja Sántos Község 

Önkormányzata 2009. évi CÉDE előirányzatból 1.691.429,-Ft támogatásban 

részesített „Árokfelújítás” című, 140011709D számú támogatási szerződés 6. pont 

5. bekezdése alapján az igénybe vett támogatás teljes, jegybanki alapkamat 

kétszeresével növelt összegét tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett a szerződés 

5. pontjában foglalt működtetési kötelezettségének nem tesz eleget.  

A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a 

1.691.429,-Ft-ot a Támogatási Szerződés, valamint 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 20. §. (2), (5) és (6) bekezdéseinek 

rendelkezéseivel összhangban, késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni 

az értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül a 10032000-01850633-

00000000 számlaszámra a támogatási szerződés számának megjelölésével. 

 

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul: 

- visszavonás hatálya: 2013. szeptember 27. 

- tőke összege: 1.691.429,- Ft 

- kamat összege a visszavonás napjáig: 579.664,- Ft 

- napi kamat összege (felszámítandó 2013. szeptember 28-tól a tényleges 

visszafizetés napjáig): 202,79 Ft, valamint 304,18 Ft (tekintettel arra, 

hogy a megítélt támogatási összeg két időpontban került kiutalásra) 
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2. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a Dél-Dunántúli Regionális  

Fejlesztési Ügynökség részére. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2013. szeptember 11. 

 

4. Visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált részletfizetési 

kérelmek száma 

 

A 4. pontban ismertetett visszavonás esetében részletfizetési kérelmet nyújtott be 2013-

ban Sántos Község Önkormányzata, a kérelem elbírálására 2014-ben kerül sor.  

 

5. A pályázati rendszer működtetésével, monitoring tevékenységgel kapcsolatos megyei 

önkormányzati tapasztalatok összegezése 

 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott aktív pályázatok döntő 

többségének 10 éves működtetési kötelezettsége volt. Az egyes területfejlesztési és 

önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló 

kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012.(III.9) Kormányrendelet 13.§ (2) 

bekezdésének és 17.§ (5) bekezdésének szabályozása a működtetési kötelezettséget 10 évről 5 

évre csökkentette. A módosítás következtében lezárhatóvá vált pályázatok döntően helyszíni 

ellenőrzést követően zárhatók le. A tervezett helyszíni ellenőrzésekben a megyei 

önkormányzati hivatal apparátusának nagy része részt vett. 

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a pályázók vállalt: építési, 

működtetési, fenntartási és karbantartási kötelezettségüket teljesítették.  

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a monitoring tevékenységének jelentős 

részét 2013-ban a 2007. és 2008. évi helyi önkormányzati fejlesztési források pályázatainak 

záró helyszíni ellenőrzése, valamint kötelezettségvállalás ellenőrzése tette ki.  

A 2008. évi helyi önkormányzati fejlesztési források vonatkozásában a decentralizált helyi 

önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 16. § (4) 

bekezdése kimondja, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzését kétévente a kötelezettségvállalás időtartama alatt (kötelezettségvállalási 

ellenőrzés), a Tanács (Ügynökség) és az Igazgatóság közösen együttműködve végzi, amelyről 

jegyzőkönyvet állítanak ki. Ezen rendelkezés alapján a 2008. évi pályázatokat a fenntartási 

időszak 5 éve alatt kétszer – 2. és 4. évben – ellenőrizni szükséges. 2013. második félévében a 

4. éves kötelezettségvállalási ellenőrzés, valamint a záró ellenőrzések kezdődtek el. 

A korábbi években lefolytatott ellenőrzéseken a tájékoztató táblák hiányossága jelentett 

problémát, azonban 2013-ban a táblák megléte nem okozott problémát kevés kivételtől 

eltekintve. 

A 2009. évi helyi önkormányzati fejlesztési források vonatkozásában 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 22. § (5) bekezdése alapján a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 

teljesítésének ellenőrzését a kötelezettségvállalás teljesítésének második évében 

(kötelezettségvállalási ellenőrzés a Tanács (Ügynökség) és az Igazgatóság közösen 

együttműködve köteles elvégezni. 

2013-ban az ellenőrzések mindössze 4,5%-át tette ki a 2009. évi pályázatok 

kötelezettségvállalási ellenőrzése. 
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A 2007. évi helyi önkormányzati fejlesztési források pályázatainak lezárása kiemelkedő 

feladatot jelentett 2013-ban, tekintettel arra, hogy minden pályázat esetében helyszíni záró 

ellenőrzés került lefolytatásra. A 2007. évi pályázatok vonatkozásában egy  pályázat esetében 

sem került sor a támogatás teljes/részleges visszavonására szerződésszegés miatt.  

A 2007. évi pályázatokkal kapcsolatban lefolytatott helyszíni ellenőrzések tapasztalatai 

alapján megállapítható, hogy az eredetileg előírt 10 éves fenntartási kötelezettség eszközök 

esetében (számítástechnikai eszközök, fűnyírók, bozótvágók, szegélynyírók, láncfűrészek 

stb.) nem volt életszerű tekintettel arra, hogy a támogatással beszerzett eszközök sokkal előbb 

elhasználódtak. 

Sok esetben a helyszíni ellenőrzések során került megállapításra a megvalósulási hely 

változása, amelyekkel kapcsolatban az illetékes közgyűlések felé előterjesztést kellett 

készíteni. 

Az ellenőrzések vonatkozásában 2013-ban elmondható, hogy a Támogatottak – különösen az 

önkormányzatok – a korábbi évekkel ellentétben egyre felkészületlenebbek, azaz egyre több 

esetben a szükséges dokumentumok a helyszínen nem állnak rendelkezésre, aláírásra jogosult 

személy(ek) nincsenek jelen, valamint sok esetben a támogatási szerződésben rögzített 

bejelentési kötelezettségeiknek nem tesznek eleget. ( pl. bérbeadás, használatba adás, hrsz. 

változás) 

 

Kérjük, hogy a beszámolót a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

tv.14. § (5)- a szerinti tájékoztatásként és a Somogy Megyei Önkormányzat és a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium között a hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati 

fejlesztési célú pályázati rendszer szerződés állományához fűződő feladatok ellátására kötött 

FIF/102/2013-NFM_SZERZ. iktatószámú, ZF630020 kötelezettségvállalás azonosítójú 

támogatási szerződés szakmai beszámolójaként elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 

 
A Területfejlesztési Bizottság a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évben megvalósított 

területfejlesztési és területrendezési feladatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

Határidő:  2014. február 11. 

 

Kaposvár, 2014. január 30. 

 

                                                                                                 Gelencsér Attila 

                                                                                                 közgyűlés elnöke 

Az előterjesztést készítette:  

 

Becker Roland  

irodavezető 

 

Baloghné Molnár Ida  

területfejlesztési referens 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

Dr. Vörös Tamás  

megyei főjegyző 


