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Ügyiratszám: SMÖ/275/2015. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról 

 

A közgyűlés 49/2014.(XII.12.) közgyűlési határozatával elfogadta 2015. évi munkatervét. Tájékoz-

tatjuk  a közgyűlést, hogy a megyei önkormányzati feladatok határidős ütemezése indokolja, hogy a 

munkatervben szereplő időpontokon túl 2015. május 8-án soros ülést tartson a közgyűlés, valamint a 

június 5-i tervezett ülés napirendi pontjait a szeptember 25-i ülésen tárgyalja.  

 

A május 8-i soros ülés tervezett napirendjei az alábbiak: 

 

2015. május 8., péntek 

 

Tájékoztató a Somogy megyében valós tevékenységet végző és munkavállalókat itt foglalkozta-

tó, munkahelyeket teremtő vállalkozók és gazdasági társaságok (mikro-, kis- és középvállalkozá-

sok) direkt és indirekt támogatási lehetőségeiről 

Előadó: Keresztes Péter, a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány főigazgatója 

 

Tájékoztató Somogy megyei foglalkoztatási, munkaerőpiaci helyzetéről 

Előadó: Dr. Szikra László, a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazga-

   tója 

 

1. Beszámoló a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

3. Előterjesztés a 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 
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6. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági programjá-

nak elfogadásáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

7. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány alapító okiratának mó-

dosításáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

8. Előterjesztés a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 kódjelű, „Kaposvári Vigasságok terének ki-

alakítása” című pályázattal kapcsolatos üzemeltetési szerződés megkötéséről 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

9. Előterjesztés Somogy megye 2014. évi nemzetközi tevékenységéről 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

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

célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 

11. Beszámoló a területfejlesztési bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: Holovits Huba, a bizottság elnöke  

 

12. Tájékoztató a 2014. december 16. - 2015. április 15. közötti tisztségviselői tevékenységről 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 

A szeptember 25-i soros ülés tervezett napirendjei az alábbiak: 

 

2015. szeptember 25., péntek 

 

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 

 

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

tási lehetőségeiről, a szőlő- és gyümölcstermesztés feldolgozására megfelelő infrastruktúra kialakí-

tásáról 

Előadó: a Dél-Balatoni Borút Egyesület elnöke 

 

1. Beszámoló a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról, a közbiztonság helyzeté-

ről, a megye bűnügyi helyzetképéről 

Előadó: Dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 

 Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
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3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

4. Előterjesztés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaság tevékenységéről 

a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

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

célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 

6. Beszámoló a területfejlesztési bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 Előadó: Holovits Huba, a bizottság elnöke  

 

7. Tájékoztató a megyei rendezési terv felülvizsgálatának állásáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

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

pontja alapján 

 Előadó: Fábián Éva megyei főépítész 

 

9. Tájékoztató a 2015. április 16. - 2015. augusztus 31. közötti tisztségviselői tevékenységről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 

10. Előterjesztés kitüntető díjak adományozásáról (zárt ülés) 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

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

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2015. évre szóló munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 

 

I. A közgyűlés soros ülést tart 2015. május 8-án az alábbi várható napirendi pontokkal: 

 

Tájékoztató a Somogy megyében valós tevékenységet végző és munkavállalókat itt foglalkozta-

tó, munkahelyeket teremtő vállalkozók és gazdasági társaságok (mikro-, kis- és középvállalkozá-

sok) direkt és indirekt támogatási lehetőségeiről 

Előadó: Keresztes Péter, a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány főigazgatója 

 

Tájékoztató Somogy megyei foglalkoztatási, munkaerőpiaci helyzetéről 

Előadó: Dr. Szikra László, a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazga-

   tója 

 

1. Beszámoló a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
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2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

    Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

3. Előterjesztés a 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági prog-

ramjának elfogadásáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

7. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány alapító okiratának mó-

dosításáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

8. Előterjesztés a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 kódjelű, „Kaposvári Vigasságok terének ki-

alakítása” című pályázattal kapcsolatos üzemeltetési szerződés megkötéséről 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

9. Előterjesztés Somogy megye 2014. évi nemzetközi tevékenységéről 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

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

célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 

11. Beszámoló a területfejlesztési bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: Holovits Huba, a bizottság elnöke  

 

12. Tájékoztató a 2014. december 16. - 2015. április 15. közötti tisztségviselői tevékenységről 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 

II. A közgyűlés soros ülést tart 2015. szeptember 25-én az alábbi várható napirendi pontokkal: 

 

Tájékoztató Somogy megye egészségügyi ellátó rendszerének újraszervezéséről, megerősítéséről 

Előadó: Dr. Moizs Mariann főigazgató, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
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Tájékoztató Somogy megye gazdasági helyzetéről  

Előadó: a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 

 

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

tási lehetőségeiről, a szőlő- és gyümölcstermesztés feldolgozására megfelelő infrastruktúra kialakí-

tásáról 

Előadó: a Dél-Balatoni Borút Egyesület elnöke 

 

1. Beszámoló a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról, a közbiztonság hely-

zetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről 

 Előadó: Dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 

  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

  Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

4. Előterjesztés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaság 

tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

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

célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 

6. Beszámoló a területfejlesztési bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előadó: Holovits Huba, a bizottság elnöke  

 

7. Tájékoztató a megyei rendezési terv felülvizsgálatának állásáról 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

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

pontja alapján 

Előadó: Fábián Éva megyei főépítész 

 

9. Tájékoztató a 2015. április 16. - 2015. augusztus 31. közötti tisztségviselői tevékenységről 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  
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10. Előterjesztés kitüntető díjak adományozásáról (zárt ülés) 

Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2015. április 1. 

 

 

  Dr. Sárhegyi Judit      Jakó Gergely 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit  

irodavezető 

 

  

 

 

 


