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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. december 17-i közgyűlés óta eltelt időszakot öleli fel.  

 

I. 

Két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról 

 

TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0010 kódszámú „Somogy megyei fejlesztések előkészítése 

és összehangolása az EFOP és egyéb ágazati operatív programok lehatárolásának 

vonatkozásában” és a TIOP-4.2.1-11/K-2015-0004 kódszámú a „Somogy megyei EFOP 

és egyéb ágazati operatív programokra vonatkozó fejlesztések előkészítéséhez és 

összehangolásához szükséges infokommunikációs eszközök biztosítása” című 

pályázatok egymással szoros összefüggésben kerültek benyújtásra a 43/2015.(XI.12.) 

közgyűlési határozat alapján. A projektek célja a Somogy megyei fejlesztési igényeknek 

a 2014-20-as programozási időszak Brüsszel által elfogadott végleges OP tartalmakhoz 

való illesztését biztosító megyei területi tervezési és projektfejlesztési folyamatok 

módszertani megalapozása, valamint a programozással és projektfejlesztéssel 

összefüggő módszertan és ismeretek széles körű megismertetése a potenciális 

projektgazdák körével.  A TÁMOP projekt keretében a megyei területfejlesztéssel és 

tervezéssel érintett szereplők (projektgazdák) számára 8 db szakmai képzés és 3 db 

szakmai konferencia került megrendezésre. Kidolgozásra került a megyei tervezési-

fejlesztési módszertan, megtörtént Partnerségi Terv felülvizsgálata és a megyei 

területfejlesztési koncepció és –program külső koherenciájának vizsgálata az érintett 

Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában. A 2014-20-as fejlesztési 

elképzeléseket tartalmazó megyei projektkataszter projektjeinek OP 

illeszkedésvizsgálatát végeztük el, valamint a felülvizsgált partnerségi tervnek 

megfelelő megyei tervegyeztetés fórumait és együttműködési hálózatot építettünk ki. A 

projekt keretében 68 db Lenovo Tab A10-70 16GLTEW típusú tablet került beszerzésre 

központosított közbeszerzés keretében. A kis értékű mobil eszközök (tabletek) 

beszerzése a projektben résztvevők számára a szakrendszerek elérését, kapcsolattartást, 

kommunikációt teszik lehetővé hatékony módon. A projekt kifejezett célja ugyanis, 

hogy a Megyei Önkormányzat felkészüljön a 2014-2020 programok kommunikációjára, 

az érintettek megfelelő információval történő ellátására, a velük történő folyamatos 

kapcsolattartásra. A technikai feltételek a TIOP pályázat keretén belül beszerzett 

informatikai támogató rendszerek (központi alkalmazások, szerver környezet, licence-k 
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stb.) segítségével kerülnek biztosításra. Ezen felül felmerültek a kötelező nyilvánossági 

elemek-, közbeszerzési eljárások, valamint a projektmenedzsment költségei.  A projekt 

összköltsége 100 %-os intenzitás mellett 91.539.996,-Ft volt.  

A TIOP projekt a térségi szereplők naprakész pályázati információkkal való ellátásához 

biztosítja a megfelelő tájékoztató platformokat, technikai eszközöket. A közbeszerzési 

feladatok, és projektmenedzsment tevékenységen felül kizárólag eszközbeszerzésre 

fordítottuk a pályázati támogatást: tékoztató eszközök (2 db érintőképernyős álló 

terminál, 10 db fali információs kijelző, 5 db szintenkénti fali kijelző, telepítéssel, 

beüzemeléssel), 25 db információs pult, szoftver és média kliens,  15 db notebook (HP 

NB, i5-5200U, 4GB, 1TB, Win8.1 Pro, Instant Recovery Software), 15 db Microsoft 

Office Software, software licence-k, szerver és storage. Ezen felül felmerültek a 

közbeszerzési eljárások, valamint a projektmenedzsment költségei.  A projekt 

összköltsége 100 %-os intenzitás mellett 145 859 999,-Ft volt. Mindkét projekt 

2015.12.31-ig megvalósult, szolgáltatások teljesítése megtörtént, az eszközök 

leszállításra kerültek. A projekt pénzügyi elszámolása 2016.01.31-ig benyújtásra került 

a Támogató szervezethez. 

 

Megszervezésre és lebonyolításra kerültek a megyeheti programok. 2016. január 6-án 

zászlófelvonással vette kezdetét az ünnepi közgyűlés napja. Az ünnepi közgyűlésen 

átadásra kerültek a kitüntetések: 1 fő Pro Comitatu Somogy Díjban, 17 fő/szervezet 

Somogy Polgáraiért Díjban részesült. A rendezvényen csaknem 200 fő vett részt. 2016. 

január 7-én megtartott programok közül a „Somogyország a választásokon túl” című 

szakmai konferencia elmaradt, az előadó időjárási viszonyokra hivatkozással lemondta. 

Csák Attila „Rajzaim” c. kiállítás megnyitóján 20 fő vett részt. A „Művészeti 

Örökségünk” – a Thália erőterében c. kulturális kerekasztal beszélgetésen 35 fő vett 

részt. 2016. január 8-án leleplezésre került az 5 db Örökségünk – Somogyország Kincse 

Cím miniatűrje, és átadásra került a 7 db Megyei értékdíj. A Szentkorona rendezvény 

résztvevőinek száma 70 fő volt. A megyeheti rendezvénysorozat összköltségvetése 

4.052.524 Ft volt (magában foglalja a kitüntető díjak költségét). 

 

A Vármegyeháza épületében kialakuló új funkciók (Somogy TV, Kaposvári Vigasságok 

tere üzemelés) miatt megszervezésre került a 24 órás portaszolgálat működtetése.  

 

2016. január 29-án lebonyolítottuk a Vármegyeháza épülettömb déli épületszárnyának 

(Levéltár) átadás-átvételi eljárást. Az épületrész visszakerült az Önkormányzat 

használatába. Jelenleg a közműveket lekapcsoltuk, és gondoskodtunk az épületszárny 

vagyonbiztonsági védelméről. Az ingatlan általános rossz állapotban van, célszerű 

annak felújítása, amire azonban csak pályázatból lesz lehetőség. Egy esetleges pályázat 

esetére önálló hrsz-ú ingatlanná történő átminősítésének előkészítését végeztük el 

(ennek részletei az ülés napirendjét képezik).  

 

A fenti kiemelt feladatok mellett a Hivatal folyamatosan végezte az ebben az 

időszakban határidős feladatait: költségvetési zárszámadás előkészítése, 2016. évi 

költségvetések előkészítése (nemzetiségi önkormányzatok, és Társulás 

vonatkozásában). A hivatali köztisztviselők vonatkozásában az éves 

teljesítményértékelési feladatok is megtörténtek. A vagyonnyilatkozat tételre 

kötelezettek esetében a vagyonnyilatkozatok átvétele megtörtént.  

 

II. 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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48/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat a dél-balatoni borvidék idegenforgalmi régió 

és annak marketing támogatási lehetőségeiről, a szőlő- és gyümölcstermesztés 

feldolgozására megfelelő infrastruktúra kialakításáról szóló tájékoztatóhoz ajánlólevél-

tervezet elfogadásáról 

-  Az ajánlólevél megküldésre került a Somogy megyei polgármesterek részére. 

 

50/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat a „PPI2Innovate – Az innovatív megoldások 

és termékek közbeszerzés kezeléséhez kapacitásnövelés Közép-Európában” című 

pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés módosításáról 

-  A pályázat módosított költségvetéssel benyújtásra került. 

 

51/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Önkormányzatnak a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a Somogy Megyei 

Intézményfenntartó Központ jogutódja felé fennálló tartozásáról 

-  A Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a megállapodást aláírtuk, az I. 

esedékes részletet 11 432 555 Ft összegben megfizettük. A fennmaradó 12 000 000 Ft 

tartozás 2016. évre esedékes összegét, 6 000 000 Ft – ot a 2016. évi költségvetésben 

beterveztük,  és a 2017-re esedékes 6.000.000 Ft összeg a 2016. évi költségvetésben 

tartalékként szerepel.  

 

53/2015.(XII.17.) 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.  

 

54/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Önkormányzat 

területfejlesztési tevékenységéről 

-  A Somogy Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről készített, és a 

megyei közgyűlés 54/2015.(XII.17.) számú határozatával elfogadott tájékoztatást a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14.§ (5) 

bekezdés alapján megküldtük a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. 

 

57/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat a Kaposvári vigasságok terének 

üzemeltetésével kapcsolatban ismételten kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok 

értékelésének összefoglalásáról 

-  A nyertes pályázóval az üzemeltetési szerződés megkötésre került, a projekt 

támogatási szerződésének módosítását kezdeményeztük a Közreműködő Szervezetnél. 

 Ezen túl a korábban megkötött szerződéseket érintően a tényleges beköltözésről 

tárgyalást folytattunk a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeummal és a 

Somogy Megyei Népművészeti Egyesülettel a módosított Támogatási szerződés 

szerinti indikátorok teljesítéséről, a projekt fenntartási időszakára vállalt 

tevékenység megkezdéséről. 

 

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

végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 

- A Somogy Megyei Közgyűlés e határozatával a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába Jakó Gergely elnököt 
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delegálta, felhatalmazva a közgyűlés elnökét helyettesítőjének és 

megfigyelőjének kijelölésére. Jakó Gergely helyettesének Holovits Huba 

közgyűlési tagot, a Területfejlesztési Bizottság elnökét, megfigyelőjének Becker 

Roland köztisztviselőt, a Hivatal Területfejlesztési Irodájának vezetőjét jelölte. 

 

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, 2016. január 29. 

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit  Jakó Gergely 

 

 

 

A beszámolót készítették:  

 

a hivatal munkatársai 

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit  

megyei aljegyző koordinálásával 

 

 

 


