
 
SOMOGY MEGYE 

JEGYZŐJE 
 

 

 

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

Ügyiratszám: SMÖ/488-1/2015. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Közgyűlés 2016. évi munkatervéről 

 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) 

önkormányzati rendelet rendelkezik a megyei közgyűlés munkatervének megalkotásáról. A 

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

annak napirendjeit. 

Fenti szabályozásnak megfelelően a közgyűlés elé terjesztjük a 2016. 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 2016. évre az 

önkormányzat számára előírt 6 kötelező ülés megtartását tervezzük. 

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 a munkatervet elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2016. évre szóló munkatervét az 1. mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja.  

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2015. november 18. 

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit  Jakó Gergely 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit  

megyei aljegyző 

 

  



 2 

 

1. melléklet a …/2015.(XII.17.) közgyűlési határozathoz 

 
 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2016. évi munkaterve 
 

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

meghatározott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2016. évben a következő témákat tűzi 

napirendjére, és az alábbi feladatokat határozza meg a bizottságoknak: 

 

I. 

 

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERVE 
 

JANUÁR 6.  

 

Ünnepi közgyűlés – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között 

 

FEBRUÁR  19. 

 

Közmeghallgatás 

 

Tájékoztató Somogy megye gazdasági helyzetéről 

Előadó: Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

     

3.  Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

 Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 

4. Előterjesztés a levéltár albetétesítéséről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

5.  Előterjesztés Somogy megye 2015. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2016. évi nemzetközi 

tervről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tartandó igazgatási szünetek 

elrendeléséről 

 Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 

ÁPRILIS 9. 
 

1. Előterjesztés a 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
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2.  Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. évi munkájáról, a közbiztonság 

helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről 

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

         Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

JÚNIUS 3. 

 

1. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján 

 Előadó: Fábián Éva megyei főépítész 

 

SZEPTEMBER 30. 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 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 

 

3. Előterjesztés kitüntető díjak adományozásáról (zárt ülés) 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

DECEMBER 2. 
 

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2017. évi munkatervéről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2017. JANUÁR 6. 

 

Megyenapi ünnepi közgyűlés (kitüntetések átadása) 

 

Egyéb lehetséges napirendek: 
 

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

célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 

- Döntés aktuális pályázatokról 

- Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 

- Tájékoztató a megyei területi tervezési munkafolyamatok állásáról 

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

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

- Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszak tisztségviselői és jegyzői 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 ülésezik.  

 

 A bizottság figyelembe veszi: 

 - az SZMSZ-ben meghatározott témákat, 

 - a közgyűlés döntései végrehajtásának ellenőrzését. 

Felelős: bizottság elnöke 

 bizottság titkára 

Határidő: folyamatos  

 

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. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 
 

Az előterjesztés 2. sz. melléklete 
 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 2016. évi munkatervéhez beérkezett javaslatok 

 
 

Sorsz. Javasolt napirend Javasolt közgyűlési időpont, a 

témával kapcsolatos egyéb tá-

jékoztatás 

Javaslatot tevő 

1)  A TOP-os források felhasználása mi-

ként segítheti a megye gazdasági fejlő-

dését, éves munkahelyek létrejöttét. 

2016. április 9. 

(Jav. ea.: Móring József Attila 

fejlesztési biztos) 

Witzmann Mihály  

országgyűlési  

képviselő 
2)  Javuló turisztikai tendenciák Somogy 

megyében (tájékoztató). 
2016. április 9. 

(Jav. ea.: Tourinform Iroda veze-

tője) 

Witzmann Mihály  

országgyűlési  

képviselő 
3)  A megyében található várak, kastélyok 

állapotával kapcsolatos tájékoztató 

(melyek milyen állapotban vannak, 

melyek kerülnek felújításra, mikor, 

melyek nem, javaslat intézkedési terv 

meghozatalára). 
Ea.: SMKH Építésügyi és Örökségvé-

delmi Hivatal 

2016. június 3. 

(Beépítésre kerül a megyei főépí-

tész tájékoztató anyagába.) 

Witzmann Mihály  

országgyűlési  

képviselő 

4)  Lakáshelyzet, különös tekintettel arra, 

hogy a falvakban lévő több mint 20 

ezer részben, vagy teljesen elhagyott 

lakóingatlan pusztul folyamatosan. 

Ezek szociális célú hasznosításának 

lehetőségei, a kihaló falvak népesség-

fogyásának megállítása. 
(Javasolja a Kastélyosdombói Ökome-

nikus Segélyszervezet immáron 3 éve 

folyó programjának mintaprojektként 

történő átvételét.) 

2016. június 3. 

(Jav. ea.: külsős) 

Gombai Győző,  

a közgyűlés tagja 

5)  Az épített és a természeti környezet 

védelme, különös tekintettel a Duna-

Dráva Nemzeti Park területén folyó 

gazdasági tevékenységre és a termőföl-

det kizsigerelő energia ültetvé-

nyek  folyamatos telepítésére. 

2016. június 3. 

(Jav. ea.: Duna-Dráva Nemzeti 

Park Igazgatóság vezetője) 

Gombai Győző,  

a közgyűlés tagja 

6)  Magyar-horvát gazdasági együttműkö-

dés helyzete, különös tekintettel a Drá-

va, mint megújuló energiaforrás hasz-

nosítására. 

2016. június 3. 

(Jav. ea.: Vesna Haluga  

főkonzul) 

Gombai Győző,  

a közgyűlés tagja 

7)  A megye közúthálózatáról való tájékoz-

tatás és fejlesztésének lehetőségei (Ma-

gyar Közút Somogy Megyei Igazgató-

ság) 

2014. február 20-i közgyűlés 

tárgyalta. 

Füstös János  

polgármester,  

a közgyűlés tagja 

8)  Somogy megye gazdaságának helyzeté-

ről és kilátásairól (Somogyi Kereske-

delmi és Iparkamara) 

2016. február 19. Füstös János  

polgármester,  

a közgyűlés tagja 
9)  A katasztrófavédelem beszámolójának 

megtárgyalása (Somogy Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság) 

2014. december 12-i közgyűlés 

tárgyalta. 

Füstös János  

polgármester,  

a közgyűlés tagja 
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10)  Fiatalok folyamatosan növekvő kábító-

szer fogyasztása Somogy megyében. 

Jelenlegi helyzet, jövőkép, visszaszorí-

tás lehetőségei. 

2016. szeptember 30. 

(Jav. ea.: Jakodáné Jendrek  

Zsuzsanna) 

Dr. Takács Richárd, a 

közgyűlés tagja 

11)  Somogy megye kórházainak jelenlegi 

helyzete. Orvos, szakszemélyzet ellá-

tottsága és esetleges létszámhiánya. 

Várólisták lerövidítésének lehetőségei, 

betegellátás javítása, és jövőbeni elkép-

zelések. 

2016. december 2. 

(Jav. ea.: Dr. Moizs Mariann) 
Dr. Takács Richárd, a 

közgyűlés tagja 

12)  Az úthálózat helyzete Somogy megyé-

ben, és javításának lehetőségei. 
2014. február 20-i közgyűlés 

tárgyalta. 

Dr. Takács Richárd, a 

közgyűlés tagja 

 


