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BESZÁMOLÓ 
a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 
 

A napirend a közgyűlés számára történő folyamatos beszámolást jelenti a két közgyűlés között 

eltelt időszakról, illetve az előző közgyűlés által hozott döntések végrehajtásának mikéntjéről. 

Az a cél, hogy a közgyűlés rendszeres tájékoztatást kapjon a Somogy Megyei Önkormányzat és 

Hivatala által végezett tevékenységről. A jelen beszámoló 2015. május 8-i közgyűlés óta eltelt 

időszakot öleli fel.  

 

I. 

Két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról 

 

A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 „Kaposvári vigasságok terének kialakítása projekthez 

kapcsolódóan a ZÁÉV Zrt.-vel folytatott tárgyalások alapján megállapodás született a kötbér 

megfizetésére. A kötbér összege az önkormányzat fizetési számláján 2015. május 27-én 

jóváírásra került, az önkormányzatnak a kötbér megállapodás megkötése érdekében és azzal 

kapcsolatosan felmerült költségei megtérültek. A projekt záró ellenőrzése megtörtént, a 

„Kaposvári vigasságok tere” a nagyközönség számára a Somogy Megyei Értéknap keretében 

megnyitásra került 2015. augusztus 28-án. 

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 projekthez igénybevett 

támogatást megelőlegező hitel 2015. május hónapban visszafizetésre került. A visszafizetést 

követően a projektre bejegyzett zálogjog törlése megtörtént. 

A HUHR/1101/2.1.4./0005 CCBS „Developement of common regional strategy in Somogy, 

Koprivinca and Bjelovar Bilogora Counties” projekt 2015. május 31-én lezárult. A projekt záró 

ellenőrzésére 2015. augusztus hónapban rendben lezajlott. 

Az NTP-TTM-14-0007 „Tehetséges Somogy” pályázat keretében 1.000.000,-Ft érkezett az 

önkormányzat számlájára, a pályázattal kapcsolatos elszámolás 2015. július 31-ig benyújtásra 

került. 

 

A 2015. évi könyvelési adatok azt mutatják, hogy az önkormányzat pénzügyi egyensúlya 

helyreállt. Az első félévben a KKM-979 Opel Vectra személygépkocsi és az LLP-188 VW 

Crafter Kombi kisbusz értékesítéséből, a helyiségek bérbeadásából  származó bevételek, 

valamint a kiadások csökkentésére, a költségek racionalizálására tett intézkedések következtében  

az önkormányzat pénzügyi helyzete stabillá vált. Már a második félévben került sor az LBV-401 

frsz-ú gépjármű értékesítésére. 

 

A DDRFÜ Nonprofit Kft. és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. augusztus 24-én 

vállalkozási szerződést kötöttek arra, hogy a hivatal az Ügynökség által megrendelt DDOP 

elégedettségmérést készít a szerződés mellékletét képező feladatleírás és módszertan alapján 

Somogy megyében.  
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Lefolytattuk továbbá településrendezési tervek véleményezését, hét járásszékhely város integrált 

településfejlesztési stratégiájának véleményezését, három város településfejlesztési 

koncepciójának véleményezését, Ős-Dráva Program véleményezését. A Somogy Megyei 

Értéktár Bizottság titkári teendőit elláttuk. A megyei főépítész részt vett többek között a KÖZOP 

Monitoring Bizottság ülésén, a Balatoni közösségi közlekedésről szóló konferencián, vízügyi 

fórumon.  

A Kaposvár 426. hrsz-ú ingatlan (Kaposvár, Rákóczi tér 6., színészlakások) 1805/2286 és 

472/2286, összesen 2277/2286 tulajdoni hányada 2012. január 01-jével az állam részére átadott 

megyei ingatlanok köréből kimaradt. A 2011. évi CLIV. törvény értelmében ez a tulajdon a 

megyei önkormányzatot már nem illeti meg, így az MNV Zrt. közreműködésével az átadás-

átvételi megállapodás módosítása, az ingatlan tulajdonjogának átadása megtörtént. 

 

II. 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

20/2015.(V.8.) közgyűlési határozat a vissza nem térítendő rendkívüli támogatásra pályázat 

benyújtásáról 

-  A pályázat benyújtása megtörtént 2015.05.13. napján. 

 

21/2015.(V.8.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Önkormányzat 2014-2019. évre szóló 

gazdasági programjának elfogadásáról 

-  A gazdasági programról a nyilvánosság tájékoztatása megtörtént az önkormányzat honlapján 

keresztül. 

 

22/2015.(V.8.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány 

alapító okiratának módosításáról 

-  Az érintettek tájékoztatása a döntésről, valamint a változás bírósági nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos intézkedés megtörtént. A változást a Kaposvári Törvényszék Pk.20.529/1991/49/I. 

szám alatt bejegyezte. 

 

23/2015.(V.8.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Integrált Területi Program elfogadásáról 

és egyúttal beszámoló a területfejlesztési bizottság által átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről 

-  A Somogy Megyei Integrált Területi Programot az Irányító Hatóságnak megküldtük, a 

kormány várhatóan július 24-i ülésén fogadja el azt. Időközben elvégeztük a területi operatív 

program végrehajtásának  indításával kapcsolatos feladatokat:  /ennek a határideje  július 

24-e lesz/ javaslatot tettünk a területi kiválasztási szempontrendszer értékelési szemponttá 

történő alakítására, és az éves fejlesztési keret allokációjára, véleményeztük az IH által 

elkészített felhívás tervezeteket, valamint részt vettünk a  feladat koordinációs szakmai 

megbeszéléseken. 

 

24/2015.(V.8.) 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.  

 

27/2015.(V.8.) közgyűlési határozat a ZÁÉV Zrt.-vel kötendő egyezségi megállapodás 

elfogadásáról 

-  A ZÁÉV Zrt.-vel az egyezségi megállapodás megkötésre került, a ZÁÉV Zrt. az abban foglalt 

kötbér összegét átutalta, ezzel az ügy lezárult. 
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28/2015.(V.8.) közgyűlési határozat az Interpellációk, bejelentések keretében (három Balaton-

parti megye együttes ülése) 

- A Zala és a Veszprém megyei közgyűlési elnökök megkeresése megtörtént. Mindketten a 

kérdéskör megtárgyalására a Balaton Fejlesztési Tanács ülését javasolták. A kiskereskedelmi 

szektorban történő nyitva tartás tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosítására, amely 

idegenforgalmi területeken a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi nyitva tartását lehetővé tenné, 

az idegenforgalmi főszezonban nem került sor. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a két közgyűlés között eltelt időszak 

munkájáról, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

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. augusztus 10. 

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit  Jakó Gergely 

 

 

 

A beszámolót készítették:  

 

a hivatal munkatársai 

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit  

megyei aljegyző koordinálásával 

 

 

 


