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Ügyiratszám: SMÖ/665-2/2014. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervéről 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …./2014.(XII.12.) 

önkormányzati rendelet rendelkezik a megyei közgyűlés munkatervének megalkotásáról. A 

munkaterv a közgyűlés éves működésének alapja, amely tartalmazza a testületi ülések időpontját és 

annak napirendjeit. 

Fenti szabályozásnak megfelelően a közgyűlés elé terjesztjük a 2015. évre vonatkozó munkatervet, 

amelynek összeállításához javaslatot kértünk a Somogy megyei országgyűlési képviselőktől, a 

közgyűlés tagjaitól, Somogy megye városi polgármestereitől, a megyében működő egyes 

kamaráktól, érdekképviseleti, gazdasági szervezetektől.  

Figyelembe vettük az összeállításnál az önkormányzat számára feladatot meghatározó 

jogszabályokat, valamint a közgyűlés ide vonatkozó korábbi határozatait. A 2015. évre az 

önkormányzat számára előírt 6 kötelező ülés megtartását tervezzük, azonban a megyei 

önkormányzat tervezési feladataival kapcsolatos dokumentumok elkészítési határidejének 

folyamatos változása miatt a tervezett 6 ülésen felül soron kívüli közgyűlések tartása is várható. 

Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a beérkezett javaslatok közül azokat, amelyek az 

ott jelzettek szerint a közgyűlés napirendjei közé beépítésre kerültek.  

 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2015. évre szóló munkatervét az 1. mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja.  

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2014. november 25. 

 

 

 Dr. Vörös Tamás  Jakó Gergely 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit  

irodavezető 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Vörös Tamás  

megyei főjegyző 
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1. melléklet a …/2014.(XII.12.) közgyűlési határozathoz 

 
 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2015. évi munkaterve 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés figyelembe véve a jogszabályok és a közgyűlés döntései által 

meghatározott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2015. évben a következő témákat tűzi 

napirendjére, és az alábbi feladatokat határozza meg a leendő bizottságoknak: 

 

I. 

 

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERVE 
 

JANUÁR 6.  

 

Ünnepi közgyűlés – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között 

 

FEBRUÁR  13. 

 

Közmeghallgatás 

 

Tájékoztató a Dráva folyó öntözési, hajózási és energetikai célú hasznosításának lehetőségeiről 

Előadó: a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója 

 

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 

megalkotásáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

     

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

 Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző  

 

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tartandó igazgatási szünetek 

elrendeléséről 

 Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző  

 

4. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

5. Előterjesztés a Somogy Televízió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
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ÁPRILIS 10. ( a közigazgatási és munkaügyi bírósági ülnökválasztás időpontja miatt módosulhat) 

 

Tájékoztató a Somogy megyében valós tevékenységet végző és munkavállalókat itt 

foglalkoztató, munkahelyeket teremtő vállalkozók és gazdasági társaságok (mikro-, kis- és 

középvállalkozások) direkt és indirekt támogatási lehetőségeiről 

Előadó: a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány főigazgatója 

 

1. Tájékoztató Somogy megyei foglalkoztatási, munkaerőpiaci helyzetéről 

Előadó: a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója 

 

2. Előterjesztés a 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Előterjesztés a megyei bírósági és munkaügyi bírósági ülnökök megválasztásáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

3.  Előterjesztés Somogy megye 2014. évi nemzetközi tevékenységéről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 

JÚNIUS 5. 

 

Tájékoztató a dél-balatoni borvidék, mint kiemelt idegenforgalmi régió és annak marketing 

támogatási lehetőségeiről, a szőlő- és gyümölcstermesztés feldolgozására megfelelő infrastruktúra 

kialakításáról 

Előadó: a Dél-Balatoni Borút Egyesület elnöke 

 

1.  Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról, a közbiztonság 

helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről 

 Előadó: Dr. Piros Attila megyei rendőrfőkapitány 

         Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8. § b) 

pontja alapján 

 Előadó: Fábián Éva megyei főépítész 

 

SZEPTEMBER 25. 

 

Tájékoztató Somogy megye egészségügyi ellátó rendszerének újraszervezéséről, megerősítéséről 

Előadó: Dr. Moizs Mariann főigazgató, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

 

Tájékoztató Somogy megye gazdasági helyzetéről  

Előadó: a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 

 

1. Előterjesztés kitüntető díjak adományozásáról (zárt ülés) 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Előterjesztés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaság tevékenységéről a 

közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
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3. Tájékoztató a megyei rendezési terv felülvizsgálatának állásáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

DECEMBER 4. 

 

Tájékoztató a megyei védelmi igazgatás helyzetéről, munkájáról  

Előadó: a Somogy megye kormánymegbízottja 

 

Tájékoztató a megyei EU-s nagy projektek előkészítettségének helyzetéről 

Előadó: a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója 
 

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2016. évi munkatervéről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről 

     Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

3. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2016. JANUÁR 6. 

 

Megyenap – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között 

 

2016. FEBRUÁR 

 

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 

megalkotásáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

Valamennyi közgyűlésen szereplő napirendek: 
 

- Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett 

beruházásairól 

- Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált 

célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről  

- Előterjesztés a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 

- Tájékoztató a megyei területi tervezési munkafolyamatok állásáról 

- Tájékoztató a bizottságra, a közgyűlés elnökére, a megyei főjegyzőre átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról (ha a két ülés között volt átruházott hatáskörben döntés) 

- Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszak tisztségviselői és főjegyzői tevékenységéről 

- Tájékoztató aktuális területfejlesztési, gazdaságélénkítési pályázati lehetőségekről (ha van ilyen) 

- Egyéb előterjesztések, amelyek előre nem tervezhetők 
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II. 

 

SZERVEZÉSI FELADATOK 
A BIZOTTSÁGOK, TISZTSÉGVISELŐK ÉS A KÖZGYŰLÉSI TAGOK  

FELADATAI 

 

1./  A közgyűlés bizottsága a közgyűlés munkatervének megfelelően elkészíti 2015. évi 

munkatervét.  

 

 A bizottság a munkatervénél figyelembe veszi: 

 - az SZMSZ-ben meghatározott feladata alapján tervezhető témákat, 

 - a közgyűlés döntései végrehajtásának ellenőrzését, 

 - a közgyűlésre javasolt, de napirendre nem kerülő témákat. 

Felelős: bizottság elnöke 

 bizottság titkára 

Határidő: 2015. május  

 

2./ A közgyűlés tisztségviselői biztosítják a közgyűlési döntések végrehajtását, szem előtt 

tartva a gazdasági programban meghatározottakat. 

 Felelős: tisztségviselők 

 Határidő: folyamatos 

 

 

3./ A hivatal közreműködik a napirendek és a testületi ülések előkészítésében, gondoskodik a 

meghívottakról és szervezi a testületi döntések végrehajtását. 

 Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

 Határidő: folyamatos 
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Az előterjesztés 2. sz. melléklete 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervéhez beérkezett javaslatok 

 

Sorsz. Napirend Javasolt közgyűlési időpont, a témával 

kapcsolatos egyéb tájékoztatás 

Javaslatot tevő 

1)  Somogy megye demográfiai 

katasztrófája, különös 

tekintettel az elöregedésre és 

az etnikai átrendeződésre 

A közgyűlés tárgyalta a Somogy megyei 

főépítész tájékoztatóját 2014.05.09-i 

ülésén, mely érinti a javaslat témáját. 

A közgyűlés elfogadta a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Koncepciót 2014.02.20-i 

ülésén, a koncepció érinti a javaslat 

témáját. 

A közgyűlés elfogadta a Somogy Megyei 

Integrált Területi Programot 2014.10.31-i 

ülésén, a program érinti a javaslat témáját. 

A közgyűlés tárgyalta a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 

Somogy megye foglalkoztatási, 

munkaerőpiaci helyzetéről szóló 

tájékoztatóját 2013.09.27-i ülésén, a 

tájékoztató szintén érinti a javaslat témáját. 

Az anyagok megtalálhatóak a www.som-

onkorm.hu honlapon. 

Gombai Győző,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

2)  A munkaképes korú 

népesség elvándorlása, 

kiváltó okok, 

következmények, megoldási 

lehetőségek 

A közgyűlés tárgyalta a Somogy megyei 

főépítész tájékoztatóját 2014.05. 09-i 

ülésén, mely érinti a javaslat témáját. 

A közgyűlés elfogadta a Somogy Megyei 

Integrált Területi Programot 2014.10.31-i 

ülésén, a program érinti a javaslat témáját. 

A közgyűlés tárgyalta a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 

Somogy megye foglalkoztatási, 

munkaerőpiaci helyzetéről szóló 

tájékoztatóját 2013.09.27-i ülésén, a 

tájékoztató szintén érinti a javaslat témáját. 

Az anyagok megtalálhatóak a www.som-

onkorm.hu honlapon. 

Gombai Győző,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

3)  Lakáshelyzet, különös 

tekintettel a falvakban lévő 

közel 20 ezer részben vagy 

teljesen elhagyott 

lakóingatlan sorsára 

A közgyűlés tárgyalta a Somogy megyei 

főépítész tájékoztatóját 2014.05. 09-i 

ülésén, mely érinti a javaslat témáját. 

Az anyag megtalálható a www.som-

onkorm.hu honlapon. 

Gombai Győző,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

4)  A Balatoni Régió Integrált 

Területi Programja, különös 

tekintettel a régió somogyi 

térségére 

BFT-be delegált beszámol róla a 

decemberi ülésen. 

A megyei főépítész a MÖOSZ kérésére 

véleményezte a programot, a véleményt 

javaslattevő rendelkezésére bocsátjuk. 

Gombai Győző,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

5)  A Dráva folyó öntözési, 

hajózási és energetikai célú 

hasznosításának lehetőségei 

2015.02.13. Gombai Győző,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

6)  Somogy megyében valós 2015.04.10. Dr. Takács Richárd,  

http://www.som-onkorm.hu/
http://www.som-onkorm.hu/
http://www.som-onkorm.hu/
http://www.som-onkorm.hu/
http://www.som-onkorm.hu/
http://www.som-onkorm.hu/
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tevékenységet végző és 

munkavállalókat itt 

foglalkoztató, 

munkahelyeket teremtő 

vállalkozók és gazdasági 

társaságok (mikro-, kis- és 

középvállalkozások) direkt 

és indirekt támogatása 

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

7)  Közrend és közbiztonság a 

városokban és 

kistelepüléseken, különös 

figyelemmel a 

cigánybűnözés 

felszámolására 

Rendőrségi beszámoló a 2015.06.05-i 

ülésen főbb vonalaiban érinti a témát. 

Dr. Takács Richárd,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

8)  Falvak lakosságmegtartó 

képességének javítása, a 

magyar gazdák 

földhasználati- és 

földtulajdonlási 

lehetőségeire tekintettel 

A közgyűlés tárgyalta a Somogy megyei 

főépítész tájékoztatóját 2014.05. 09-i 

ülésén, mely érinti a javaslat témáját. 

A közgyűlés elfogadta a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Koncepciót 2014.02.20-i 

ülésén, a koncepció helyzetértékelő része 

érinti a javaslat témáját. 

Az agrárkamara elnöke 2014.05.09-én  a 

témát érintően tartott előadást a megyei 

közgyűlés előtt  

Az anyagok megtalálhatóak a www.som-

onkorm.hu honlapon. 

Dr. Takács Richárd,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

9)  M9-es autópálya/autóút 

meghosszabbítása Pécs és 

Kaposvár érintésével, a 

gyorsforgalmi út elkészítése 

Balatonlelle-Kaposvár-

Szigetvár, esetleg Pécs 

útvonalon, a gazdaság 

élénkítése érdekében 

A közgyűlés elfogadta a Somogy Megyei 

Integrált Területi Programot 2014.10.31-i 

ülésén, a program tartalmazza a javaslat 

témáját. 

A megyei főépítész tapasztalatairól szóló, 

2015.06.05-i ülésen tartandó tájékoztató 

anyagba beépítésre kerül a téma.  

Delegált beszámol róla decemberi ülésen.  

Dr. Takács Richárd,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

10)  Taszár repterének 

hasznosítása, a polgári 

repülés élénkítése és a légi 

teherfuvarozás lehetőségei 

Közgyűlésnek hatásköre nincs a téma 

tárgyalására, állami tulajdonba került a 

reptér. 

Javaslattevő dolgozza ki a témát, 

vitaanyagot, javaslatát közgyűlési 

tárgyalásra alkalmas formában, esetlegesen 

a közgyűlési általi eljárás 

kezdeményezésre, vélemény-nyilvánításra 

alkalmas formában. 

Dr. Takács Richárd,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

11)  A dél-balatoni borvidék, 

mint kiemelt idegenforgalmi 

régió és annak marketing 

támogatása. A szőlő- és 

gyümölcstermesztés 

feldolgozására megfelelő 

infrastruktúra kialakítása 

2015.06.05. Kesztyüs Attila,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

12)  Balaton élővilágának 

megvédése, vízgyűjtő 

területek és befolyási 

csatornák ellenőrzése. 

Szennyező anyagok 

Közgyűlésnek hatásköre nincs a téma 

tárgyalására. 

 

Kesztyüs Attila,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

http://www.som-onkorm.hu/
http://www.som-onkorm.hu/
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bakteriális, vírusos 

fertőzések és 

szennyezőanyagok 

figyelése, valamint egy 

figyelmeztetési lánc 

kialakítása 

13)  A megye közlekedésének 

fejlesztése észak-déli irányú 

gyorsforgalmi utak 

kialakításával, és lehetőség 

szerint egy autópálya 

csatlakozásával 

A közgyűlés elfogadta a Somogy Megyei 

Integrált Területi Programot 2014.10.31-i 

ülésén, a program tartalmazza a javaslat 

témáját. 

A megyei főépítész tapasztalatairól szóló, 

2015.06. 05-i ülésen tartandó tájékoztató 

anyagba beépítésre kerül a téma. 

A megyei rendezési terv felülvizsgálatának 

állásáról szóló, 2015. 09.25-i ülésre 

tervezett napirend is érinteni fogja a témát. 

A közgyűlési anyagok megtalálhatóak a 

www.som-onkorm.hu honlapon. 

Kesztyüs Attila,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

14)  A kialakult demográfiai 

helyzet következtében a 

nagyszámú cigányság 

földhasználathoz jutása, és 

mezőgazdasági termékek 

termesztésére irányuló 

képzésben való 

részvételüknek támogatása 

Közgyűlésnek hatásköre nincs a téma 

tárgyalására. 

 

Kesztyüs Attila,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

15)  Somogy megye 

egészségügyi ellátó 

rendszerének újraszervezése, 

megerősítése 

2015.09.25. Dr. Moizs Mariann 

főigazgató, Somogy 

Megyei Kaposi Mór 

Oktató Kórház 

16)  Tájékoztató a BFT 

munkájáról, terveiről, a 

BKK és a megyei 

fejlesztések összehangolása  

(ea.: BFT elnöke) 

BFT-be delegált beszámol a lehetőségekről 

a decemberi ülésen. 

Dr. Kolber István,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

17)  Tájékoztató Somogy megye 

agrárgazdaságának a 

helyzetéről  

(ea.: Agrárkamara elnöke) 

Az agrárkamara elnökének 2014. 05.19-én 

a megyei közgyűlés előtt tartott előadása 

megtalálható a www.som-onkorm.hu 

honlapon. 

Dr. Kolber István,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

18)  Tájékoztató Somogy megye 

gazdasági helyzetéről  

(ea.: Ipari és Ker. Kamara 

elnöke) 

2015.09.25. Dr. Kolber István,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

19)  Tájékoztató a megyei 

védelmi igazgatás 

helyzetéről, munkájáról (ea.: 

kormányhivatal vezetője) 

2015.12.04. Dr. Kolber István,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

20)  A megyei önkormányzat 

fejlesztési feladatainak 

állása az önkormányzati 

ciklus elején, a várható 

feladatok áttekintése  

(ea.: megyei közgyűlés 

elnöke) 

2014. évi valamennyi közgyűlésen 

napirenden voltak a fejlesztési, tervezési 

feladatok, a tárgyalt előterjesztések, a 

közgyűlési jegyzőkönyvek, a meghozott 

döntések megtalálhatóak a www.som-

onkorm.hu honlapon. 

Dr. Kolber István,  

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

21)  Somogy megye nagyvad- A javaslattevő a témát érintően már tartott Hercegfalviné Demeter 

http://www.som-onkorm.hu/
http://www.som-onkorm.hu/
http://www.som-onkorm.hu/
http://www.som-onkorm.hu/
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gazdálkodásának alakulása előadást 2013.06.19-i közgyűlésen.  

A tájékoztató anyag megtalálható a 

www.som-onkorm.hu honlapon. 

Erzsébet igazgató 

SMKH 

Földművelésügyi 

Igazgatóság 

22)  Pályázati rendszerek 

felülvizsgálata 

(Javasolják, hogy a pályáza-

toknál legyen kötelező a 

döntések megalapozottságát 

bizonyító, több alternatívá-

val is foglakozó munkaré-

szek elvégzése, melyek ter-

jedjenek ki a megvalósítási 

és a működési időszakra is, 

különös tekintettel a minő-

ségre, a gazdaságosságra és 

fenntarthatóságra. Az elbírá-

lásnál pedig a szakmai tarta-

lom értékelése is.) 

A megyei főépítész tapasztalatairól szóló, 

2015.06. 05-i ülésen tartandó tájékoztató 

beépítésre kerül a téma. 

 Bánkuti Melitta elnök 

Somogy Megyei 

Építész Kamara 

23)  Szakmai programok 

kidolgozása 

(Javasolják, hogy a megyei 

közgyűlés fordítson kiemelt 

figyelmet az üresen álló 

épületek hasznosítására, a 

kihaló félben lévő települé-

sek jövőjére és a probléma 

megoldásához javaslatokat 

dolgozzon ki. 

Javasolják, hogy készüljön 

szakmai anyag a megye 

sajátosságait figyelembe 

vevő családi gazdálkodás 

minőségi feltételeinek bizto-

sításához, mely egy pályáza-

ti program megalapozó 

munkarésze lehet.  

Javasolják, hogy a munka-

tervben kapjon nagyobb 

hangsúlyt a településfejlesz-

tésben résztvevő politikusok 

és szakemberek továbbkép-

zése, számukra jó követhető 

példák bemutatása. 

Javasolják, hogy a közösségi 

védelem alatt álló értékek 

fennmaradásának érdekében 

készüljenek szakmai anya-

gok, programok és a prog-

ramok megvalósításához 

pénzügyi alap is álljon ren-

A megyei főépítész tapasztalatairól szóló, 

2015. 06.05-i ülésen tartandó tájékoztató 

anyagába beépítésre kerül a téma. 

 Bánkuti Melitta elnök 

Somogy Megyei 

Építész Kamara 

http://www.som-onkorm.hu/
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delkezésre.) 

24)  Térségi, járási főépítészi 

rendszer kiépítése 

(A járási székhelyeken java-

solják kiépíteni a főépítészi 

rendszert, mivel a járási 

főépítészi iroda gyakorlati 

segítséget tudna adni a tele-

pülési önkormányzatoknak a 

településszerkezeti terveik, 

helyi építési szabályzatuk 

elkészítésével, felülvizsgála-

tával összefüggő feladatok-

nál, az önkormányzatok 

településpolitikai, település-

fejlesztési, településüzemel-

tetési és ingatlanvagyon-

gazdálkodási programjainak 

elkészítésénél, és részt tudna 

venni az egyeztetésekben, 

továbbá az ágazati koncep-

ciók települést érintő részei-

nek összehangolásában és 

véleményezésében. Szakmai 

véleményével segíteni tudná 

az önkormányzatok előző-

ekkel kapcsolatos döntései-

nek előkészítését, állásfogla-

lásainak kialakítását.) 

A megyei főépítész tapasztalatairól szóló, 

2015. 06. 05-i ülésen tartandó tájékoztató 

anyagába beépítésre kerül a téma. 

Bánkuti Melitta elnök 

Somogy Megyei 

Építész Kamara 

25)  A megye településeinek 

település-rendezési 

tervellátottságának 

felülvizsgálata 

(A 314/2014.(XI.8) Korm. 

rendelet 45. §-a szerint 

2015. december 31-ig van 

lehetőség a települések ren-

dezési terveinek módosításá-

ra. A jelenleg érvényben 

lévők 2018. december 31-ig 

lehetnek hatályosak. Külö-

nösen a kisebb önkormány-

zatok várhatóan nehéz hely-

zetbe fognak kerülni a tör-

vényi kötelezettség miatt, 

ezért javasolnak megyei 

szinten koordinált program 

kidolgozását.) 

A megyei főépítész tapasztalatairól szóló, 

2015. 06. 05-i ülésen tartandó tájékoztató 

beépítésre kerül a téma. 

 Bánkuti Melitta elnök 

Somogy Megyei 

Építész Kamara 

26)  Megyei EU-s nagy projektek 

előkészítettségének helyzete 

ea.: DDRFÜ 

2015.12.04. Sárdi Árpád, 

a Somogy Megyei 

Közgyűlés tagja 

 


