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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 a 2015. október 2-i közgyűlés óta 

eltelt időszakot öleli fel.  

 

I. 

Két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 9/2015.(X.2.) önkormányzati rendeletével módosította az 

önkormányzat 2015. évi költségvetését, melynek megfelelően a módosított előirányzatok 

nyilvántartásba vétele megtörtént. 

 

Lezajlott a belső ellenőrzés, mely a pénzügyi szabályzatok ellenőrzésére terjedt ki. Ennek 

érdekében és e mellett a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala pénzügyi szabályzatainak 

átdolgozását és aktualizálását  elvégeztük. A szabályzatok összeállítására a hatályos 

jogszabályok alapján  és a már új szervezeti struktúrának megfelelően került sor. Az egységesség 

megteremtése érdekében – nem figyelmen kívül hagyva az egyedi sajátosságok érvényesülését – 

a pénzügyi szabályzatok hatályát kiterjesztettük a nemzetiségi önkormányzatokra és Somogy 

Megyei Önkormányzati Társulásra.  

 

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

kapcsolatos feladatok: 

 

-  Elkészítettük a Somogy Megyei Népművészeti Egyesülettel a kézműves helyiségekre 

vonatkozó bérleti szerződést, valamint a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeummal a 

kiállítóterekre vonatkozó helyiséghasználati szerződést, melyek megkötésre kerültek, a 

Támogatási szerződés módosítása jelenleg folyamatban van. 

-  A harmadik helyiségcsoport üzemeltetésére vonatkozó pályázati eljárás első körben 

eredménytelen volt, így a felhívás ismételten meghirdetésre került. 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatallal közösen az idei évben is megszerveztük és megrendeztük 

a Somogy megyei polgármesterek és jegyzők tanácskozását. A rendezvényen több, mint 250 fő 

vett részt, így a tavalyi év után idén ismét rendkívül sikeres rendezvénnyel elevenítettük fel a 

hagyományt. A konferencián számos új előadónak biztosítottunk lehetőséget a bemutatkozásra, 

és az érintett témákkal kapcsolatban megismertük megyénk polgármestereinek és jegyzőinek 

véleményét. 
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Részt vettünk a megyei tervezési feladatok koordinálását, időbeli ütemezését egyeztető irányító 

hatóság által tartott egyeztető szakmai megbeszélésen, szakmai fórumon, amelyek a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásával kapcsolatos feladatok előkészítésére 

irányulnak. 

Folyamatosan, és több lépcsőben bekapcsolódtunk a TOP felhívások véleményezésébe. 

Az Irányító Hatóság minőségbiztosítási észrevételei alapján felülvizsgáltuk a területi kiválasztási 

kritériumok értékelési szempontrendszerét. 

Több egyeztetést szerveztünk az útfelújítással kapcsolatos bizottsági álláspont kialakítása 

érdekében. 

Előkészítettük a területfejlesztési bizottság 2015.10.16-i soron kívüli ülését, amelyen bizottság 

átruházott hatáskörben a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés” című intézkedés megyei TOP forrásainak felhasználásáról alakította ki 

álláspontját. 

 

Megkezdődtek és folyamatosan zajlanak a 2016. január 6-án kezdődő Megyehéttel kapcsolatos 

előkészítő munkák. 

 

II. 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

30/2015.(X.2.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi 

munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről 

-  Határozat kivonat és köszönő levél megküldésre került a Főkapitány úrnak. 

 

31/2015.(X.2.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési 

Bizottságába külső tag megválasztásáról 

-  A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságának értesítése megtörtént a személyi 

döntésről. 

 

33/2015.(X.2.) közgyűlési határozat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, a 

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum által a Kaposvár, Fő utca 10. sz. alatti ingatlan 

használatára és üzemeltetésére vonatkozó megállapodások módosításáról 

-  A szerződések mindkét fél által aláírásra kerültek, Kaposvár Megyei Jogú Város intézi a 

változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését. 

 

34/2015.(X.2.) közgyűlési határozat a Kaposvári vigasságok terének üzemeltetéséről 

-   A Somogy Megyei Népművészeti Egyesülettel a kézműves helyiségekre vonatkozó bérleti 

szerződés, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeummal a kiállítóterekre vonatkozó 

helyiséghasználati szerződés megkötésre került azzal, hogy a szerződések a Támogatási 

Szerződés Közreműködő Szervezet által történő módosítását követően lépnek hatályba. A 

Támogatási Szerződés módosítása jelenleg folyamatban van. A közönségszervező irodák, 

vendéglátóegységek és hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek, a borkatakomba és a kültéri 

rendezvényhelyszín üzemeltetésére a pályázat meghirdetésre került, a személyes konzultáción 

egy fő érdeklődő jelent meg, aki részletes tájékoztatást kapott az üzemeltetési szerződésről és 

az abban szereplő kötelezettségekről. A pályázat benyújtási határidejéig pályázat nem 

érkezett. 

-  A 2015. november 12-én megtartott soron kívüli közgyűlésen kiírt új pályázati eljárást 

folyamatba helyeztük. 

 

35/2015.(X.2.) közgyűlési határozat az Integrált Területi Program elfogadásáról és a 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 

-  A döntés-előkészítő bizottság értesítése megtörtént a delegálásról. 
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36/2015.(X.2.) 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.  

 

40/2015.(X.2.) közgyűlési határozat a kitüntető díjak adományozásáról 

-  A Pro Comitatu Somogy Díjban és a Somogy Polgáraiért Díjban részesülők kiértesítése 

megtörtént, ill. megkezdődtek az előkészületek a kitüntetések átadására az ünnepi közgyűlés, 

ill. a Megyehét keretében. 

 

42/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat a „PPI2Innovate – Az innovatív megoldások és 

termékek közbeszerzés kezeléséhez kapacitásnövelés Közép-Európában” című pályázat 

benyújtásáról 

- A pályázat benyújtása folyamatban van. 

 

43/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat a TÁMOP 7.2.1-11/K „A 2014-20-as időszakban a 

megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP, illetve az érintett Operatív 

Programok lehatárolásának vonatkozásában”, valamint az ehhez kapcsolódó TIOP „Somogy 

megyei EFOP és egyéb ágazati operatív programokra vonatkozó fejlesztések előkészítéséhez és 

összehangolásához szükséges infokommunikációs eszközök biztosítása” című projektek 

benyújtásáról 

-  A TÁMOP-7.2.1-11/K Somogy megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP és 

egyéb ágazati operatív programok lehatárolásának vonatkozásában című projekttel 

kapcsolatos egyeztető az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mint Irányító Hatósággal 

megtörtént, és e szerint végezzük a közbeszerzési tevékenységet. 

 

- A TIOP - Somogy megyei EFOP és egyéb ágazati operatív programokra vonatkozó 

fejlesztések előkészítéséhez és összehangolásához szükséges infokommunikációs eszközök 

biztosítása tárgyú projekttel kapcsolatos egyeztetés az Emberi Erőforrások Minisztériumával, 

mint Irányító Hatósággal megtörtént, és e szerint végezzük a közbeszerzési tevékenységet. 

 

44/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Közgyűlés 34/2015.(X.2.) közgyűlési 

határozatával a Kaposvári vigasságok tere egyes projektterületeinek üzemeltetésére kiírt pályázat 

eredménytelenné nyilvánításáról 

-  A Kaposvári vigasságok tere egyes projektterületeinek üzemeltetésére kiírt pályázatra a 

felhívásban szereplő határidőig (2015. október 30., 12.00 óra) ajánlat nem érkezett, így a 

bontási eljárás, valamint a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága által lefolytatandó 

értékelési eljárás is eredménytelen volt. Fentiek alapján a Somogy Megyei Közgyűlés az 

eljárást a 2015. november 12-i soron kívüli közgyűlésen eredménytelenné nyilvánította. 

 

45/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat a Kaposvári vigasságok terének üzemeltetésével 

kapcsolatos pályázat ismételt kiírásáról 

-  A Kaposvári vigasságok tere egyes projektterületeinek üzemeltetésére vonatkozóan 2015. 

november 12. napján ismételten meghirdetésre került a pályázati felhívás. A felhívás szerinti 

új határidők: személyes konzultáció 2015. november 26., 10.00 óra, pályázati határidő 2015. 

december 14., 12.00 óra, a pályázatok bontásának időpontja 2015. december 14., 13.00 óra, 

az ajánlatok Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága részére történő megküldésének 

határideje 2015. december 15., a pénzügyi bizottság értékelése 2015. december 15-18. között. 

Az értékelést követően a pénzügyi bizottság döntési javaslatot terjeszt a  Somogy Megyei 

Közgyűlés elé. 
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46/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által 

kezelt Csákány Község Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból támogatott 

„Közbiztonság javítása térfigyelő rendszer kiépítésével” című pályázatára megítélt támogatás 

visszavonásáról 

-  A határozat megküldésre került a DDRFÜ részére, ill. az érintettek értesítése megtörtént. 

 

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. november 24. 

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit  Jakó Gergely 

 

 

 

A beszámolót készítették:  

 

a hivatal munkatársai 

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit  

megyei aljegyző koordinálásával 

 

 

 


