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BESZÁMOLÓ
a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Az eddigi gyakorlathoz képest bevezetendő napirend a közgyűlés számára történő folyamatos
beszámolást jelenti a két közgyűlés között eltelt időszakról, illetve az előző közgyűlés által
hozott döntések végrehajtásának mikéntjéről. Az előterjesztés bevezetésével az a cél, hogy a
közgyűlés rendszeres tájékoztatást kapjon a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala által
végezett tevékenységről. A jelen beszámoló 2015. február 20-i közgyűlés óta eltelt időszakot
öleli fel, annak ellenére, hogy 2015. április 24-én is – tekintettel a közgyűlési döntések szórt
határidőire – közgyűlést tartottunk.
I.
Két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról
A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala a 2015. február 20-i közgyűlés óta eltelt
időszakban az önkormányzat 2015. év költségvetéséről szóló 3/2015.(III.17.) önkormányzati
rendeletben megfogalmazott gazdasági keretek között látja el munkáját. A rendeletben
megfogalmazott költségtakarékos működés mellett kiemelendő a hivatali apparátusban történt
személyi változások kérdése, figyelemmel az ott meghatározott létszámkeretre.
Ahogy a 2015. április 24-i ülésen elhangzott, Dr. Vörös Tamás főjegyző jogviszonya
nyugdíjazása miatt 2015.03.31. napján megszűnt. A közgyűlés elnöke Dr. Sárhegyi Judit
aljegyzőt nevezte ki 2015. április 1. napjától megyei jegyzővé. Az aljegyzői pályáztatás
folyamatban van, az új aljegyző kinevezésére a jegyző javaslatára az elnök által várhatóan 2015.
június 1-jén kerül sor. A hivatali apparátust érintően is változások történtek. A gazdasági vezető
jogviszonya áthelyezéssel 2015.02.28. napján szűnt meg, így a hivatal megbízott gazdasági
vezetője Szűts András Ervinné pénzügyi referens lett. Az ő státuszának betöltésére kiírt pályázat
alapján kinevezett pénzügyes kolléganő, Tardi Gizella kinevezésre került. Áthelyezéssel szűnt
meg az ifjúsági referens és az informatikus kolléga jogviszonya. Munkaköreik a kollégák között
megosztásra kerültek. A SMÖ Hivatala jelenleg 18 létszámmal látja el a feladatokat.
A személyzeti változások átvezetésén túl történt meg a 2015. április 24-i közgyűlés előkészítése,
és végrehajtása, valamint megtörtént ezen ülés előkészítése.
A Somogy Megyei Közgyűlés a 2015. április 30-i határidőben megválasztotta a bírósági
ülnököket.
Folyamatosan zajlik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP)
kidolgozása az Irányító Hatósággal történő folyamatos egyeztetések mentén. A TOP
részfeladataink jóváhagyására Területfejlesztési Bizottsági ülések kerültek összehívásra.
Részt vettünk a járásszékhely városok Integrált Településfejlesztési Programjának készítését
segítő külső munkacsoportok ülésein, munkájukat segítettük. Ajánlatot készítettünk és
nyújtottunk be a DDRFÜ Nonprofit Kft. nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, hirdetmény
közzététele nélküli Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásában indított ITP
összeállításához kapcsolódó szakértői tevékenység tárgyában. Így az ITP készítésével
kapcsolatos, központilag meghatározott részfeladatok, munkaanyagok elkészítése folyamatos
feladatot jelent.
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A Kaposvári Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás értelmében duális képzőhelyet
biztosítunk egyetemi hallgatók részére, ezzel kapcsolatos pályázati anyag az önkormányzat
honlapjára felkerült, várjuk a leendő hallgatók pénzügyi– és területfejlesztési terültre való
jelentkezését.
Közbeszerzési szakértőnk segítségével elkészítettük a Somogy Megyei Önkormányzat és a
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi közbeszerzési tervét, melyeket honlapunkon
és a Közbeszerzési Hatóság oldalán közzétettünk.
Vagyongazdálkodási feladatok körében szakmai egyeztetést végeztünk a Somogy Megyei
Vállalkozói Központ Közalapítvány vezetőjével és szakértőjével a közalapítvány feladatairól,
különös tekintettel a 2014-2020. időszak fejlesztési lehetőségeire, megyei önkormányzati
feladatokhoz való kapcsolódására.
Egyeztetéseket folytattunk a 100%-os megyei önkormányzati tulajdonban lévő Somogy
Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti év zárásával kapcsolatos
teendőkről, valamint előkészítettük az alapító okirat módosítását.
A jótékonysági megyebál céljaként megfogalmazódott a megye általános iskolái
osztálykirándulását támogató „Szülőföldem Somogyország” program báli bevételből
finanszírozott támogatások kapcsán a támogatási szerződések megkötése folyamatban van.
Ennek köszönhetően ez évben is várhatóan több mint 1000 általános iskolás gyermeknek lesz
lehetősége Somogy megye területén kiránduláson részt venni.
Projektekkel kapcsolatos feladatok:
A DDOP projekttel kapcsolatosan a ZÁÉV Zrt-vel folyamatos tárgyalásokat folytattunk a kötbér
érvényesítésével kapcsolatos egyezség tárgyában, a projekt záró ellenőrzésére készülünk a
projektmenedzsmenttel közösen, melynek várható időpontja 2015. május 14. és 18. napja.
Az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0005 „Somogy megye területi tervezésének megújítása a megyei
területfejlesztési tervdokumentumok kidolgozásával, valamint a területi szereplők fejlesztési
igényeinek feltárásával és gondozásával” kapcsolatos projekt esetén a projektmenedzsmenttel
közösen előkészítettük a projekt záró ellenőrzésének dokumentációját, a záró ellenőrzés 2015.
április 30-án megtörtént. A projekt kapcsán két kifizetési kérelem került benyújtásra
(zárókifizetési kérelem is), melyből 12.472.690,-Ft érkezett. A visszatérített támogatásból a
projekt előfinanszírozására felvett hitel első részlete haladéktalanul törlesztésre került. A
fennmaradó összeg a záró elszámolásból visszatérített összegből került megfizetésre.
A TÁMOP-5.6.1.B-12/2-2012-0164 „Somogy ifjúságáért – bűnmegelőzési programsorozat” c.
projektnél lezajlott a projekt záró ellenőrzése, amelyben az ellenőrzést végző Emberi
Erőforrások Minisztériuma képviselői a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben javaslatokat,
szükséges egyéb beavatkozást, hiánypótlást nem fogalmaztak meg, a projekt lezárult.
A HUHR/1101/2.1.4/0005 CCBS „Developement of common regional strategy in Somogy,
Koprivnica Krizevci and Bjelovar Bilogora Counties” projekt (IPA) esetében 2 elszámolás került
benyújtásra, és a 2015. május 31. napjáig megvalósítandó feladatok a május 31-i projektzárás
miatt folyamatosak.
A megyei főépítész hat járásszékhely város településfejlesztési koncepciójához előzetes
tájékoztatást nyújtott, tizenhárom településrendezési terv-módosítását, Barcs Integrált
Településfejlesztési Stratégiáját véleményezte. Dolgozott a Somogy Megyei Értéktár Bizottság
ülését előkészítésével és végrehajtásával.
II.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2/2015.(II.20.) közgyűlési határozat a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 kódjelű, „Kaposvári Vigasságok
terének kialakítása” című pályázattal kapcsolatos késedelmes teljesítéssel összefüggő kötbérigény
érvényesítéséről
- A ZÁÉV-vel a tárgyalások a kötbérrel kapcsolatos megegyezés kérdésében folyamatban vannak.
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4/2015.(II.20.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tartandó igazgatási
szünetek elrendeléséről
- A munkarenddel kapcsolatos főjegyzői utasítás elkészült.
5/2015.(II.20.) közgyűlési határozat a Magyar Olimpiai Bizottságba tag delegálásáról
- Jakó Gergely közgyűlési elnök delegálásról a MOB Iroda értesítése megtörtént.
6/2015.(II.20.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Értéktár Bizottság tevékenységének
népszerűsítésére, megyei márka kialakítására meghirdetett pályázat benyújtásáról
- A pályázat az „Örökségünk Somogyország Kincse” elnevezésű megyehét- és megyebállal összefüggő
kiadásaihoz kapcsolódó elemei teljesültek, kiegyenlítésre kerültek. Elkezdődött a megyei értéktár
arculata kialakításához kapcsolódó projektelemek megvalósítása (logó készítés, weblap, kiadvány).
Megvásárlásra kerültek a megyei önkormányzat és az értéktár munkájához kapcsolódó ajándéktárgyak
(könyvek, ajándékszatyrok, mappák). Két pályázatot írtunk ki a projekt keretein belül (fotópályázat és
Értékdíj megalkotása), melyek bírálata folyamatban van. A bírálatot a Somogy Megyei Értéktár
Bizottság végzi. Mindezt a Földművelésügyi Minisztérium által folyósított 5.000.000 Ft pályázati előleg
terhére teljesítettük. Az előleggel 2015. április 15. napjáig el kellett elszámolni, mely megtörtént. A
pályázat további részét a fennmaradó 5.000.000 Ft terhére (melyet előfinanszírozásként
rendelkezésünkre bocsátanak) 2015. augusztus 31. napjáig kell megvalósítani.
Az Értéktár Bizottság ülése 2015.03.31-én volt.
7/2015.(II.20.) közgyűlési határozat a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési,
Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Somogy Társadalmi
Felemelkedéséért Nonprofit Kft.) alapító okiratának módosításáról
- Az érintettek értesítése a döntésről, ill. a változás cégbírósági nyilvántartásba vételével kapcsolatos
intézkedések megtörténtek.
8/2015.(II.20.) közgyűlési határozat az M60 (Szigetvár-Barcs) útról
- A megye országgyűlési képviselőinek és a nemzeti fejlesztési miniszternek levélben való megkeresése
megtörtént.
9/2015.(II.20.) közgyűlési határozat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt
decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről
- A határozatok megküldésre kerültek a DDRFÜ részére, ill. az érintettek értesítése megtörtént. Az
ügynökség a támogatási szerződések módosításával kapcsolatos adminisztrációt elvégezte.
13/2015.(IV.24.) közgyűlési határozat bírósági ülnökök választásáról
- Bíróságot értesítettük a megválasztott ülnökökről, az eskütételük és a megbízólevelek átadásának
napja 2015. május 07.
15/2015.(IV.24.) közgyűlési határozat a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosításáról
- Az érintettek tájékoztatása a döntésről megtörtént. A változás bírósági nyilvántartásba vételével
kapcsolatos intézkedések megtétele, az új ügyvezetővel a munkaszerződés megkötése folyamatban van.
16/2015.(IV.24.) közgyűlési határozat a kiskereskedelmi üzletekre vonatkozó vasárnapi munkavégzés
tilalmának balatoni turizmusra kifejtett hatásáról
- A megye országgyűlési képviselőinek a megkeresése megtörtént.
17/2015.(IV.24.) közgyűlési határozat a polgármesteri illetmények, tiszteletdíjak szabályozása ügyében
- A miniszterelnök részére a levél és azt alátámasztó dokumentum elkészítése folyamatban van.
Határozati javaslat:
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról, és a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
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2./ Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a még folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérje
figyelemmel.
Felelős:

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző
Határidő: folyamatosan
Kaposvár, 2015. április 28.

Dr. Sárhegyi Judit

A beszámolót készítették:
a hivatal munkatársai
Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit
irodavezető koordinálásával

Jakó Gergely

