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BESZÁMOLÓ 
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Jelen előterjesztésben a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

2015. évi tevékenységéről számolok be a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 81. § (1) bekezdése f. pontjában foglalt 

kötelezettségemnek eleget téve, mely szerint a jegyző – mint a Hivatal vezetője – évente 

egyszer beszámol a Hivatal tevékenységéről a Közgyűlésnek.  

 

A 2015. év a Hivatal szerkezetében, és személyi összetételében számos változást hozott. 

Jómagam – dr. Vörös Tamás főjegyző nyugalmazását követően - 2015. április 1. napjától 

töltöm be a hivatalvezetői tisztséget. Ezt megelőzően, mint aljegyző, illetve a főjegyző 

felmentési ideje alatt, mint általános helyettes kísértem figyelemmel a 2015. év 

tevékenységét.  

 

Az Mötv. 27. § (1) bekezdése a megyei önkormányzatok számára területfejlesztési, 

vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat címez kötelező 

önkormányzati feladatként. A Hivatal az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározottak 

szerint ellátja az önkormányzat működésével, az Elnök feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. E rendelkezések 

szerint a Hivatal feladatellátásában elsőbbséget élvez a kötelező önkormányzati feladatok 

ellátásának biztosítása.  

Az Mötv. 10. § (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az Önkormányzat – nem 

veszélyeztetve kötelező feladatait – önként vállalt feladatokat is ellásson. Így a Hivatal 

tevékenysége ezen feladatokkal kapcsolatos ügyviteli teendőkre is kiterjed.  

 

A jegyző elsődleges feladata az, hogy számba véve az önkormányzat feladatrendszerét a 

Hivatalt megfelelő struktúrában és humánerőforrással a legköltséghatékonyabban 

működtesse.  

 

A Hivatal – figyelemmel az Önkormányzat feladataira – három irodára tagozódva látja el 

feladatait. Az irodák elnevezése, feladatköre és személyi összetétele a Somogy Megyei 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati 

rendelet 2015. október 2-i módosítása révén megváltozott.  
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Az irodákban megosztott hivatali személyi állomány létszáma 2015. január elsején 27 fő volt: 

15 fő köztisztviselő, 9 fő munkavállaló, 3 fő Prémium Évek Programban résztvevő (közülük 

nem volt munkavégzésre kötelezett a beszámolási időszakban). A Hivatal létszáma az év 

végére, így 2015. december 31-re 20 főre csökkent az alábbi összetételben: 11 fő 

köztisztviselő, 7 fő munkavállaló, 2 fő Prémium Évek Programban résztvevő. A 

köztisztviselői állományba tartozik a megyei jegyző és aljegyző is, valamint 1 fő GYES-en 

lévő köztisztviselő is. Köztisztviselői állományunk 9 tagja felsőfokú iskolai végzettségű, 

magasan kvalifikált, több éves közigazgatási gyakorlattal rendelkező kolléga, akik 

valamennyien a kiemelt szakterületi feladat mellett további feladatokat is ellátnak kapcsolt 

munkakörben. A köztisztviselők közül 2 fő középfokú iskolai végzettségű kollégánk van, akik 

szintén magas színvonalú munkát végeznek a hivatali teendők sorában. A munkavállalók közé 

tartoznak a hivatali gépjárművezetők, valamint a gondnoksági teendőkhöz (porta, takarítás, 

ingatlanüzemeltetés, beszerzés) alkalmazott kollégák.  

 

A 7 fős hivatali létszámcsökkenést 1 fő nyugdíjazása, 5 fő esetében a jogviszony megszűnése, 

illetve a hivatali apparátuson belülről történő kinevezések idézték elő. Kinevezés kizárólag 

olyan esetben történt, amely státuszban elengedhetetlen volt a távozó kolléga „pótlása” (pl.: 

jegyző, aljegyző, pénzügyi szakterület), azonban ezen döntéseket takarékossági okokból is 

belső átszervezéssel, feladatátcsoportosítással oldottuk meg, és csak 1 esetben vettünk fel 

„házon kívülről” munkatársat.  

 

Az apparátusban bekövetkezett jelentős változások miatt a hivatali struktúra hatékonyabb 

működési formában történő kialakítását szerveztük meg igazodva a létszámhoz és a 

feladatokhoz a költségtakarékosság jegyében. A korábbi 3-as irodatagozódás fenntartásával az 

alábbiak szerint látjuk el feladatainkat.  

 

A Területfejlesztési Irodában szervezzük az önkormányzat elsődleges kötelező feladatát: 

pályázati és monitoring rendszer működtetése, a megyei területfejlesztési, területrendezési 

koordinációs, vidékfejlesztési feladatok ellátása, valamint a felmerülő ifjúsági-, sport-, civil-, 

turisztikai- és nemzetközi feladatokat, az önkormányzat saját pályázatait, valamint az 

önkormányzat és a hivatal közbeszerzéseit. Ezen iroda keretei között látja el feladatát a 

megyei főépítész.  

Az Önkormányzati és Jogi Irodát az aljegyző vezeti. E változás indoka az önkormányzati és 

jogi irodavezető 2015. június 1-jétől aljegyzővé történt kinevezése. Az iroda látja el a 

közgyűlés és a bizottságok működésével kapcsolatos döntéselőkészítési, végrehajtási 

feladatokat, a választási igazgatási teendőket, a humánpolitikai feladatokat. Ide tagozódnak be 

az elnökségi, jegyzői titkársági feladatok, a területi nemzetiségi önkormányzatokkal, az 

önkormányzati társulással kapcsolatos feladatok jogi része is.  

Az Önkormányzati és Jogi Iroda által korábban ellátott gondnoki teendők szervezése, a 

Területfejlesztési Iroda által korábban ellátott vagyongazdálkodási, házüzemeltetési feladatok 

átkerültek a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodához (korábban Pénzügyi Iroda). Ehhez 

az irodához tartozik a hagyományos pénzügyi feladatok ellátása (költségvetési, számviteli, 

pénzügyi feladatok az önkormányzat, a hivatal, a területi nemzetiségi önkormányzatok és a 

társulás vonatkozásában). Ez utóbbiakat közvetlenül a gazdasági vezető felügyeli, míg az 

iroda egyéb feladatait az irodavezető koordinálja.  

A belső ellenőrzés működtetése a jegyző feladata.  

A struktúrán belül több kolléga osztott munkakörben látja el feladatait az irodák közötti 

együttműködés és az összetett feladatok szakszerű megoldása érdekében. 

 

A Hivatal 2015-ben 689 ügyiratban intézkedett. 
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Az alábbiakban az egyes irodák által végzett tevékenységek bemutatására kerül sor, azzal a 

megjegyzéssel, hogy 2015. április 1. napja óta kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a T. 

Közgyűlés a mindennapi önkormányzati- és hivatali feladatokról a „Beszámoló a két 

közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról„ 

című napirend által folyamatosan tájékoztatást kapjon.  

 

I. Területfejlesztés Iroda  

 

A Területfejlesztési Iroda vezetését Becker Roland irodavezető látja el, aki az itt felmerülő 

feladatokat 4 kolléga bevonásával koordinálja.  

A Hivatal tevékenységében 2015-ben is kiemelkedő helyet foglalt el a területfejlesztésen belül  

a 2012-ben megkezdett területi tervezési feladatok végrehajtása, amelyek alapjául szolgálnak 

a 2014-2020-as Európai Uniós operatív programok területi aspektusainak kialakításához.  

 

Területfejlesztési feladatok 

A Somogy Megyei Önkormányzat ez évi tevékenységében a múlt évihez hasonlóan a 

területfejlesztési tervezési és koordinációs feladatok voltak a meghatározóak. A feladat jogi 

alapját a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet adja, mely szerint  

„ A megye feladatai ITP-vel kapcsolatosan:  

- Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer elkészítése és közgyűlési elfogadtatása, 

- az ITP elkészítése és közgyűlési elfogadtatása, 

- az IH által készített felhívások véleményezése és az értékelési szempontrendszer 

meghatározása, 

- részvétel a döntés előkészítésben (DEB tagság), 

- a végrehajtás nyomon követése, 

- a forrásfelhasználás nyomon követése (végrehajtás monitorozása).” 

A megye rendelkezésére álló forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált 

az Integrált Területi Program elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a 

rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és 

ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan.  A Somogy 

Megyei Közgyűlés 23/2015.(V.8.) számú határozatával fogadta el Somogy Megyei Integrált 

Területi Programot és annak mellékletét képező Excel formátumú alátámasztó, összefoglaló 

táblázatokat. 

Az ITP-vel kapcsolatos munkaközi forrás allokációra, ütemezésre, területi kiválasztási 

kritérium rendszer kialakítására irányuló véleményező feladatot a Somogy Megyei Közgyűlés 

49/2012.(IX.28.) közgyűlési határozata alapján a Területfejlesztési Bizottság több soron kívüli 

ülésén végezte el, amelyekről a megyei testületet tájékoztattuk.  

 

A megyei tervezési munka továbbra is a széleskörű koordinációval történt. A tervezés során 

nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél szélesebb társadalmi rétegeket megszólítsunk, és 

bevonjunk a szakmai munkába. A Megyei Tervezéskoordinációs Testület 2015. május 6-i 

kibővített ülésén, a megyei területi munkacsoportok vezetőinek és a Gazdaságfejlesztési 

Ágazati Munkacsoport tagjainak részvételével vitatta meg a programot. Valamennyi 

területfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztést megvitatott a megyei területfejlesztési 

konzultációs fórum, a megyei jogú város polgármesterének észrevételei a közgyűlés ülésein 

elhangzottak.   

Múlt évben több ütemben részt vettünk a TOP felhívás tervezetek véleményezésében, a 

területi kiválasztási szempont rendszer kialakításában módosításában. 
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Területrendezési feladatok  

A területfejlesztési törvény (Tftv.) 12. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat 

elsődleges területrendezési feladata a megyei területrendezési terv elkészíttetése és 

jóváhagyása. Somogy Megye Területrendezési Terve 2011 áprilisában került jóváhagyásra. 

Az Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. tv.) 2013-as módosításával elveszett az 

összhang a megyei területrendezési tervekkel, ezért módosítani kell azokat 2017. december 

31-ig.  2015. évben a megyei területrendezési terv módosításával kapcsolatosan nem került 

sor intézkedésre. A határidő betartása érdekében idén meg kell kezdeni a tervezést, mivel az a 

tervezésen kívül hosszadalmas egyeztetési, véleményezési folyamatot igényel. 

A Tftv. 13/A. § (3) bekezdése szerint a megyei önkormányzat koncepcionálisan összehangolja 

települései településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) 

kidolgozását a megyei területi és területrendezési tervekhez való illeszkedésük érdekében. 

Véleményeztük a megküldött településfejlesztési koncepciókat és ITS-eket. A járásszékhelyek 

egy BM-projekt keretében egyszerre készülő ITS-eit átruházott hatáskörben a 

Területfejlesztési Bizottság véleményezte.  

A Tftv. szerint a települések településrendezési terveinek összhangban kell lenni a megyei 

területrendezési tervvel, ezért a megyei főépítész véleményezi azokat. Ez éves átlagban 40-50 

településrendezési terv – amelyeknek zöme módosítás – véleményezést jelent. Ez a 2015. 

évben is felmerült feladata volt a megyei főépítésznek.    

A megyei főépítész tevékenysége fentieken túl az alábbiakban foglalható össze: 

- véleményezett különböző vízgazdálkodási és környezetvédelmi tárgyú szakmai 

anyagokat, 

- részt vett közlekedési témájú egyeztetéseken, programokon és vízgazdálkodási 

tanácsüléseken, M9 TFT ülésen, KÖZOP Monitoring,  

- elkészíttette a képviselői ciklus tablóját, 

- újragyártatta a kidöntött megyei üdvözlő táblát, 

- részt vett a megyei értéknap és a megyenap szervezésében,  

- részt vett a megyei Építész Kamara egyes programjain, 

- adatbázisokat vezet az elfogadott településrendezési tervekről, műemlékekről, 

helyi értékekről,  

- közreműködik egyes települési projektekben,  

- kapcsolatot tart az állami főépítésszel, az örökségvédelmi hatósággal, a 

Városházával, a települési főépítészekkel, 

- részt vett különböző szakmai fórumokon, minisztériumi egyeztetéseken. 

 

Aktív szerződés állomány kezelése 

A Somogy Megyei Önkormányzat a törvénymódosítást követően ez ideig a 1336 db Somogy 

Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázat közül 1210-et zárt le. A pályázatok 

többségének lezárására, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium módszertani javaslata alapján 

végzett működtetési kötelezettség teljesítés ellenőrzést követően, döntően helyszíni vizsgálat 

alapján történt. Dokumentáció alapú zárás abban az esetben volt, ha már a korábbi helyszíni 

ellenőrzés megállapította a támogatás felhasználásának szabályszerűségét. 

A jelenlegi, le nem zárt szerződés állományunk 126 db pályázat, amelyeknek a működtetési 

kötelezettsége is lejárt, lezárásuk 2015. évben megkezdődött, végleges lezárásuk 2016-ban 

történik meg. 

A DDRFÜ Nonprofit Kft. hazai program-végrehajtási csoportja által kezelt élő 

szerződésállomány 2015. évben a 3 megye vonatkozásában 1149 db, amely a Somogy megyei 

támogatási szerződések esetében 384 db pályázat kezelését jelenti. A megyei önkormányzat 

által meghozott, támogatási szerződéshez kapcsolódó döntések száma 2015 évben 291 db 

volt. A fennmaradó szerződések lezárása 2016-ban történik meg.  
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Nemzetközi kapcsolatok 

Külön előterjesztés tárgyalja a 2015. év nemzetközi tevékenységét. A tavalyi évben a 

nemzetközi tevékenységet ellátó kollégánk jogviszonya megszűnt, így az év második felében 

a kollégák között felosztva a feladatokat végeztük ezt a tevékenységet.  

 

Vagyongazdálkodási feladatok 

A Területfejlesztési Iroda vagyongazdálkodást érintő feladatai kizárólag az Önkormányzat 

tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságok önkormányzati vonatkozású 

döntés előkészítési- és végrehajtási tevékenységét jelentik.  

2015. évben az alábbi tevékenységeket végezte a Hivatal a megbízott jogász bevonásával: 

- a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 100%-os önkormányzati 

tulajdonosaként az alapító okirat módosítása, tisztségviselőinek megválasztása és 

cégbírósági bejegyeztetése, az ügyvezető igazgató munkaszerződésének elkészítése, 

- Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány esetében – ahol a Somogy 

Megyei Önkormányzat a vagyonkezelési jogokat gyakorolja – alapító okirat 

módosítása, tisztségviselőinek megválasztása és a társadalmi szervezetek 

nyilvántartásába való bejegyeztetése. 

 

Pályázatok, közbeszerzési eljárások 

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

projektünk  technikai zárása jelenleg még folyamatban van, ugyanis a Közreműködő 

Szervezetnek a beküldött dokumentumok alapján el kell végeznie a dokumentum 

alapú zárást. Az építési beruházás megvalósult, a használatbavételi engedélyt a 

főépítész közreműködésével intézte a hivatal. Az üzemeltetéssel kapcsolatban több 

egyeztetés történt a fenntartási időszakra vonatkozó indikátor-teljesítési kötelezettség 

megvalósítása érdekében. Az erre vonatkozó bérleti-, helyiséghasználati- és 

üzemeltetési szerződéseket a Közgyűlés elfogadta, a szerződések megkötésre kerültek. 

Az üzemeltető kiválasztására 2 ízben pályáztatási eljárást folytattunk le. A 

szerződések alapján a Támogatási Szerződés Közreműködő Szervezet által történő 

módosítása szükséges, melynek eljárását megindítottuk.  

- 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”  és TÁMOP-5.6.1.B-

12/2-2012-0164 „Somogy ifjúságáért – bűnmegelőzési programsorozat” című 

pályázataink zárására került sor 2015. I. negyedévében a 2014. évben megtörtént 

elszámolások benyújtása alapján.  

- HUHR/1101/2.1.4/0005 CCBS „Developement of common regional strategy in 

Somogy, Koprivnica Krizevci and Bjelovar Bilogora Counties” című projektünk 

elszámolását elvégeztük 2015. I. félévében, a projekt sikeresen lezárult, a támogatási 

összeg az Önkormányzat számára megküldésre került. A projektpartnerekkel való 

elszámolás megtörtént.  

- 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 Hivatal 
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munkatársai a lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz, és a projektmenedzsmenthez 

nyújtottak tevékeny segítséget. A projekt 2015.12.31-ig megvalósult, szolgáltatások 

teljesítése megtörtént, az eszközök leszállításra kerültek. A projekt pénzügyi 

elszámolása 2016.01.31-ig benyújtásra kerül a Támogató szervezethez. 

- „PPI2Innovate - Capacity building to boost usage of PPI (Public procurement of 

Innovative solutions and products) in Central Europe”: a Somogy Megyei 

Önkormányzat a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 

projektvezetésével projektpartnerként vesz részt a pályázatban, a pályázat módosított 

költségvetéssel benyújtásra került, amihez az iroda adatszolgáltatást végzett.  

- TÁMOP-5.2.5.B-10/-2010-0122 azonosítószámú „SIKK-TÉR” – Somogyi Ifjúsági 

Közösségi és Kábítószer–ellenes Tér kialakítása és komplex működtetése pályázat 

fenntartási időszaka 2019. február 28-ig tart. A fenntartás során megvalósítandó 

feladatokat Jakodáné Jendrek Zsuzsanna megbízásával (projektben szakmai 

vezetőként vett részt) teljesítjük az alábbi tevékenységek elvégzésével:  

 Megkeresés alapján drogprevenciós foglalkozás tartása diákok, fiatalok, segítőik 

számára  

 Szakirányú szakmai rendezvényeken megjelenés, előadás, tájékoztató tartása  

 Megkeresés alapján egyéni konzultáció, tanácsadás megtartása fiatalok, segítőik 

számára  

 A követéses vizsgálathoz kérdőívek szerkesztése, digitalizálása, honlapra feltöltése  

 A követéses vizsgálathoz egyéni és csoportos interjúk készítése  

A programokon résztvevők száma 9 külső helyszínen 616 fő diák, 87 felnőtt volt. 

Egyéni tanácsadásban 4 fő vett részt. A pályázati kötelezettség előírja, hogy a program 

zárását (2014. február 28.) követően 2 éven belül követéses vizsgálatot kell végezni. A 

követéses vizsgálat tapasztalatait, valamint egyéb adatokat 2016. április 15-el kell 

teljesíteni. 

 

Ifjúságpolitika 

 

Fenntartjuk a „SIKK-Tér” Somogyi Ifjúsági Közösségi és Kábítószer-ellenes Tér kialakítása 

és komplex működtetése TÁMOP 5.2.5.10/2-2010-0122; valamint a Somogy ifjúságáért - 

bűnmegelőzési programsorozat TÁMOP-5.6.1.B-12/2  projekteket, ezeken keresztül, 

folyamatos információkat adunk és személyes segítséget nyújtunk a települési 

önkormányzatok ifjúsági feladatainak ellátásához, a gyakorlati ifjúsági munkához. 

Szervezzük a Somogy Megyei Önkormányzat számára fenntartott 30 db pécsi kollégiumi 

férőhely megfelelő kihasználását megyénkből a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára. 

Az Önkormányzat a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanáccsal részt vett az NTP-

TTM-14-0007 kódszámú  „A tehetségsegítő Tanácsok tevékenységének támogatása” c. 

pályázaton. A „Tehetséges Somogy” projektben a Hivatal annak teljes körű pénzügyi 

lebonyolítását és elszámolását végezte el. Szakmai lebonyolító a Tanács volt, aki a 

támogatásból szakmai programokat valósított meg („Légy a szakmád mestere!” szakmai 

kiállítás, „Szólalj meg bátran!” nyelvi vetélkedő, „Tehetséges Somogy” konferencia).  

 

Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 

 

A Társulás munka- és tűzvédelmi feladatokat lát el. A közigazgatási- és pénzügyi jogi hátterét 

a Hivatal, mint munkaszervezet biztosítja, a szakmai tevékenységet egy, a minden évben 

közbeszerzési eljárás során kiválasztott, speciális szakmai tudással rendelkező gazdasági 

társaság végzi. A hivatal 3 társulási tanácsülést szervezett 2015-ben, melyből egyik 

határozatképtelenség miatt nem került megtartásra. A másik két ülésen előkészítettük, majd 
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végrehajtottuk azon kötelező feladatokat, melyeket a Mötv. ró a Társulásra. Kidolgoztuk a 

2015. évi költségvetést, és 2014. évi beszámolót, elvégeztük az SZMSZ felülvizsgálatot. 

Kiírtuk, majd lebonyolítottuk a 2016. évre kiválasztandó vállalkozóra vonatkozó 

közbeszerzési eljárást. A Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Iroda ellátta a Társulás pénzügyi-

számviteli feladatait.  

 

Somogy Megyei Értéktár Bizottsággal kapcsolatos feladatok 

 

A 2013. év végén megalakult Somogy Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban SMÉB) 

2015. március 31-én ülésezett, ahol a Somogy Megyei Értéktárba az előterjesztett értékek 

közül 4 db-ot vett fel. A SMÉB részt vett az Önkormányzat által HF/245/2014 kódszám alatt 

benyújtott „A Somogy Megyei Értéktár Bizottság munkájának népszerűsítése, megyei márka 

kialakítása” című pályázat megvalósításában. A pályázat benyújtását, megvalósítását, annak 

adminisztrációs és pénzügyi tevékenységét a Hivatal teljes körűen lebonyolította. A 

pályázatból kerültek megrendezésre a 2015. évi megyehét- és megyebál egyes 

programelemei, a Somogy Bora választás, a Somogyi Értéknap lebonyolítása. Fotópályázatot 

bonyolítottunk le. Elkészíttettük a Somogyi Értékdíjat. Felújításra került az I. emeleti kisterem 

Somogyi Értékpontként. A Hivatal a SMÉB működésének hátterét (ülés előkészítés, 

végrehajtás, nyilvántartások vezetése) biztosítja. A Földművelésügyi Minisztérium számára 

rendszeres adatszolgáltatást végzünk. A bizottsági titkári feladatokat a megyei főépítész látja 

el. 

 

II. Önkormányzati és Jogi Iroda 
 

Az Önkormányzati és Jogi Irodát a dr. Halmosné dr. Skrinyár Judit aljegyző vezeti. E változás 

indoka az önkormányzati és jogi irodavezető 2015. június 1-jétől aljegyzővé történt 

kinevezése. Az irodához még 2 fő köztisztviselő tagozódik be.  

 

Testületi munka 

Az Iroda látja el a testületi munkát: a Közgyűlés és a Bizottságok működésével kapcsolatos 

döntés előkészítési, végrehajtási feladatokat. A testületi munka alapját az önkormányzati 

ügyek, és közgyűlési döntések száma határozza meg.  

A 2015. évben 7 közgyűlés került megszervezésre (6 rendes ülés, és 1 rendkívüli ülés) 1 

közmeghallgatást hirdettünk meg. A közgyűléseken összesen 73 napirendet tárgyaltak meg a 

közgyűlési tagok. A tárgyalt napirendek közül 13 alkalommal került sor rendelet alkotásra 

vagy módosításra. 57 db közgyűlési határozat született.  

A Közgyűlés mellett 2 állandó bizottság működik. A Területfejlesztési Bizottság üléseinek 

száma 10 volt, melyen összesen 36 napirendet tárgyaltak. A Pénzügyi Bizottság 6 alkalommal 

ülésezett, tárgyalt napirendjeinek száma 31.  

Itt merülnek fel a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás testületi munkájával kapcsolatos 

előkészítési és végrehajtási feladatok is, amiben a Területfejlesztési Iroda működik közre 

(közbeszerzési témájú előterjesztés miatt).  

 

Nemtiségi önkormányzatok 

A Hivatal  három területi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában látja el a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott kötelező feladatokat (testületi 

üléseik előkészítése, és végrehajtása, pénzügyi-számviteli feladatok, munkaügyi feladatok, és 

egyéb adminisztrációs feladatok (postázás, levelezés). A roma nemzetiségi önkormányzat 

rendelkezik saját alkalmazottal, így a mindennapi működési feladatok kevesebb terhet 

jelentettek apparátusunknak. A német nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában komoly 
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szakmai kihívást jelentett, hogy újonnan alakult nemzetiségi önkormányzatként teljes 

mértékben  hivatali apparátus szakértelmére támaszkodott az önkormányzatként történő 

működés szabályainak elsajátításában. 

A területi horvát önkormányzat teljes önállósággal látja el feladatait, kizárólag pénzügyi-

számviteli feladatokban támaszkodnak a hivatalra, ami azonban nem jogszerű, így 2 ízben 

törvényességi felhívással élt a jegyző a nemzetiségi önkormányzat felé. A horvátok 

kivételével a 2 nemzetiségi önkormányzat kapcsán 6-6 nemzetiségi közgyűlés előkészítésében 

és végrehatásában vettünk részt.  

 

 Humánpolitika 

Az aljegyző gondoskodik a Közgyűlés és Hivatal humánpolitikai feladatainak 

megvalósításáról, amely magában foglalja a közszolgálati jogviszonyok létesítését, 

megszüntetését, módosításait, valamint az ezzel kapcsolatos járulékos feladatokat 

(szabadságolások vezetése, teljesítményértékelés előkészítése, rögzítése). 2015-ben 10 

esetben kellett személyi ügyben eljárni. Ezen felül a 2015. október 2-i SZMSZ módosítás 

következtében át kellett dolgozni a vezető köztisztviselők munkaköri leírását, illetve 

mindenkiét egységesített köztisztviselői felelősség kérdése miatt.  

A 2015. év nyarán a Somogy Megyei Kormányhivatal közszolgálati ellenőrzésén – mely az 

elnök, az alelnök, a jegyző, az aljegyző, és a Hivatal vezető köztisztviselői személyi 

anyagainak átfogó jogi ellenőrzésére irányult – a Hivatal e téren végzett kifogástalan 

munkáját állapították meg.  

Meg kell azonban jegyezni, hogy ezen az ellenőrzés kapcsán került felszínre a 2014. január 1-

jén bekövetkezett átsorolások következtében a ki nem fizetett vezetői illetmények 2014. és 

2015. években realizálódó elmaradása. Az SZMSZ változását az irodavezetői besorolások 

magasabb fokozatba tételét követően nem követte annak pénzügyi kiegyenlítése, ezért az 

elmaradt vezetői illetménynövekményt meg kellett téríteni a köztisztviselők számára (2016. 

január 15-ig elvégeztük).  

 

Választási igazgatás 

A 2014. évi választásokkal nem lett vége a választási feladatoknak. A beszámolási időszakban 

12 kiírt időközi választásból ténylegesen megtartásra került 8 választás.  

Ezen választások igazgatási-jogi-informatikai-pénzügyi elszámolási feladatainak ellátása a 

Somogy Megyei Területi Választási Irodánál jelentkeztek, amely a Hivatal szervezeti 

struktúrájában sajátos államigazgatási feladatot ellátó, belső szervezeti egységeken átívelő 

speciális szervezet.  A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 4 alkalommal ülésezett. 

A Területi Választási Bizottság döntéseinek előkészítése és a végrehajtás szervezése a 

Területi Választási Iroda feladata. 

 

Általános jogi feladatok 

Fentieken túl az Irodában jelentkeznek az általános jogi feladatok: megállapodások, 

szerződések készítése. Ezek az Önkormányzat vagy a Hivatal mindennapi ügymenetéből 

fakadnak (pl.: rendezvényen szükséges megbízási szerződés) vagy a megyei önkormányzatok 

konszolidációjából „visszamaradó” problémák kezelésével függnek össze. A megbízott 

jogász, a jegyző, és az aljegyző szerkeszti a felmerülő szerződéses állományt. 2015. évben 5 

olyan kiemelt ügy volt, amiben szerződést kellett szerkeszteni. E mellett a pénzügyi 

szabályozók által megkívánt alap dokumentáció elkészítés miatt 30-40 db kisebb értékre 

kötött szerződés született.  
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Titkársági feladatok 

Az Irodába tagozódik be az elnök-alelnöki-, és jegyzői-, aljegyzői titkársági feladatok 

szervezése. A titkársági feladatokat ellátó 2 fő köztisztviselő osztott munkakörben dolgozik, 

ugyanis az önkormányzati- és hivatali iktatási- és irattárazási teendők, postázás, a közgyűlési-, 

társulási-, és nemzetiségi önkormányzati testületi munkában való közreműködés, általános 

adminisztrációs feladatok is a munkakörük részét képezi.  

 

III. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda 

 

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője Gyarmati Diána, aki a 

vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatokat koordinálja, míg Szüts András Ervinné 

gazdasági vezető az Irodába tagozódva, de közvetlenül a jegyzőnek alárendelten felel a 

Hivatalnál jelentkező költségvetési- és számviteli feladatokért. Az Irodában – tekintettel arra, 

hogy a Vármegyeháza üzemeltetési feladatai ide kerültek átcsoportosításra – a két vezetőn 

kívül még 7 kolléga látja el munkáját.  

Az irodában bekövetkezett gazdasági vezető váltás az általános éves feladatokon felül számos 

többlet munkát keletkeztetett. A 2014. évi beszámoló, és a 2015. évi költségvetés 

elkészítésén, és módosításain, valamint a számviteli feladatokon felül az átvett pénzügyi 

terület felülvizsgálatát, és ennek következtében felmerülő feladatokat láttuk el. Az általános 

költségvetési-pénzügyi- és számviteli feladatokat az Önkormányzat, a Hivatal, a Társulás, és a 

nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában készítjük el minden évben. Ez számszerűen 

tehát 6 költségvetés- és beszámoló készítést jelent, illetve a 6 szervezet vonatkozásában a 

számviteli feladatokat pénztár-bank megosztásban.  

Az új gazdasági vezető érkezésével aktualizálni kellett a pénzügyi szabályzatokat is. Így 

összesen 12 db szabályzat készült el, melyek egységesen vonatkoznak minden szervezetre, 

melyek működését a Hivatal, mint munkaszervezet biztosítja. A pénzügyi szabályzatok 2015. 

november 1. napján léptek hatályba. A jegyző a belső ellenőrzés 2015. évi ellenőrzési 

területének a pénzügyi szabályzatok ellenőrzését jelölte ki. A belső ellenőrzés megállapítása 

szerint – kisebb korrektúrákat leszámítva – a szabályzatok maradéktalanul eleget tesznek a 

jogszabályi előírásoknak. A belső ellenőr jelzései javításra kerültek.  

A pénzügyi terület folyamatba épített ellenőrzése során fény derült arra, hogy a korábbiakban 

nem különül el egymástól az önkormányzati-, illetve hivatali kötelezettségvállalás és 

kifizetés. Kiemelt feladatnak tekintettük, hogy ezeket a költség nemeket világosan 

elkülönítsük, ami által felülvizsgáltra került a kifizetéseket megalapozó szerződésállomány. 

Így 2016 évre olyan költségvetést tehetünk a T. Közgyűlés asztalára, amiből az 

Önkormányzat és Hivatal működési bevételei és kiadásai már szinte teljesen letisztultak (pl.: 

elnökhöz, alelnökhöz, közgyűlési tagokhoz tartozó kifizetések az önkormányzati 

költségvetésben jelennek meg), ami pedig azt eredményezi, hogy lehetőség lesz arra, hogy a 

2015-ben hektikusan működő finanszírozást egy havonta 1/12 részben átadható egységes, és 

kiszámítható finanszírozás váltsa fel. 2015. január 1-jétől az EPER pénzügyi program segíti 

munkánkat, mely felváltotta az eddig használt ECO-STAT programot.  

Megkezdtük az Önkormányzat és Hivatal ingatlan- és ingó nyilvántartásainak felülvizsgálatát 

is. E körben is beszerzésre került egy új szoftver. Ez a feladatunk még folyamatban van.  

Az Irodát is érintették olyan a megyei konszolidáció idejéből eredő ügyek, melyek a 2015. 

évben felmerültek, és pénzügyi alátámasztást igényeltek (pl.: SZGYF felé fennálló tartozás).  

 

Az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő mindennapi tevékenység mellett az Iroda 

koordinálta a Vármegyeháza megyei önkormányzat által használt részének célszerűbb 

hasznosítását. A hivatali apparátus – az elnökség kivételével - a földszinten foglal helyet. 
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Áthelyezésre került a pénztár, mely kialakítása ily módon megfelel az előírásoknak. Újra 

tárgyaltuk a sport hivatalok helyigényét, ily módon lehetőség lett arra, hogy a ház bérlőinek 

számát szaporítsuk. A 6 helyett 1 sportszövetségi térítésmentes irodát biztosítunk, a törvény 

által ránk ruházott kötelező feladat ellátása érdekében. 2 sporthivatallal pedig bérleti 

szerződést kötöttünk. Az így fennmaradó helyiségeket a Somogy Televízió, a Magyar 

Labdarúgó Szövetség, valamint az Észak-Kaposi Partnerek VFE számára bérleti díj fejében 

értékesítjük. Kötelező jelleggel biztosítunk 3 irodát a nemzetiségi önkormányzataink számára, 

illetve a roma önkormányzat esetében további 3 irodát bérlet fejében. Eseti jelleggel 

hasznosítjuk a Dísztermet, az Értéktermet, valamint a Kistárgyalót és elnöki folyosót.  

A Vármegyeháza általunk használt, illetve hasznosított részei tekintetében az Iroda 

munkatársai végzik a takarítási-, karbantartási- és udvarosi feladatokat, biztosítják a 

portaszolgálatot. A gondnok-vagyonvédelmi referens koordinálásával történnek meg a 

rendezvény előkészítési feladatok, a beszerzések. 2015-ben 5 olyan rendezvénye volt az 

Önkormányzatnak, amiben a Gondnokág részt vett: 

- 2015. január 6-i héten megtartott megyeheti rendezvények 

- Megyebál 

- Somogy Bora választás 

- Somogyi Értéknap 

- területfejlsztési rendezvénysorozat 

Ezen felül számos partnerszervi, civil szervezeti, önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társasághoz kapcsolódó rendezvényt szolgáltak ki.  

A Hivatal 2015. évben 229 378 273 Ft összegből gazdálkodott. A gazdálkodáshoz a Somogy 

Megyei Önkormányzat, mint irányító szerv 197 821 979 Ft finanszírozást adott át. A Hivatal 

pénzügyi beszámolója a soron következő közgyűlésen kerül előterjesztésre a Somogy Megyei 

Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának előterjesztésekor.  

 

Összegzés: 

 

A Hivatal működéséhez szükséges feltételek – a takarékosságot elsődlegesen szem előtt tartva 

szigorú gazdálkodással, újra definiált munkakör megosztással, valamint az alapvető 

infrastrukturális feltételek megléte mellett – megfelelően biztosítottak. A Hivatal 

közszolgálati munkatársai döntő többségében megfelelő felsőfokú szakmai végzettséggel, 

elegendő szakmai gyakorlattal rendelkezik a feladatellátáshoz. 

A Mötv.-ben meghatározott megyei önkormányzati feladatok közül a területfejlesztési- és a 

területrendezési feladatokat kormányzati megítélés szerint is magas színvonalon látták el, és a 

2015-ben a törvényességi felügyeletet gyakorló kormányhivatali-, valamint a belső ellenőri 

jelentések is mutatják, hogy kiváló munkát végeztek a kollégáim.  

Biztosítottuk a közgyűlés működési feltételeit, szerveztük döntései végrehajtását. Kiemelt 

figyelmet fordítottunk a bizottságok megfelelő működtetésére, melynek év végi bizottsági 

elnöki elismerő szavait munkatársaim nevében ez úton is köszönöm.  

A tisztségviselők és a hivatali apparátus együttműködését a feladatértékelő- és meghatározó 

vezetői értekezletek segítik. A Hivatal működésében rendszeressé váltak az irodavezetői 

értekezletek, melyeket szinte heti rendszerességgel megtartunk – tekintettel az Irodák közti 

feladatmegosztásra, és egymás helyettesítésének megalapozására.  

 

Ez úton köszönöm munkatársaimnak a 2015. évben végzett lelkiismeretes, magas színvonalú 

szakmai munkáját.  

T. Közgyűlés! A Hivatal nevében megköszönöm Önöknek is támogató együttműködésüket, 

konstruktív munkájukat, amivel segítették a Hivatal tevékenységét, és kérem, hogy a 2015. 

évi hivatali beszámolót elfogadni szíveskedjenek.  
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Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azt. 

Elismerve a törvényekben meghatározott feladatok színvonalas teljesítését a jövőbeni 

feladatellátás tekintetében az alábbiakat ajánlja a Hivatal figyelmébe: 

 

1./  A Hivatal továbbra is tekintse elsőszámú, kiemelt feladatának a testületeket kiszolgáló 

tevékenységét. 

 

2./  Továbbra is tegyen meg mindent a törvényekben előírt megyei önkormányzati feladatok 

magas színvonalú ellátása érdekében. 

 

3./  Használja ki a pályázatokban rejlő lehetőségeket, figyelemmel azok fenntarthatóságára. 

 

4./  A Közgyűlés döntéseire figyelemmel működjön együtt a közigazgatás többi 

szereplőjével, fordítson megfelelő figyelmet a megyében működő állami és 

civilszervezetekkel való együttműködésre.  

 

Felelős:  dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Kaposvár, 2016. január 28. 

 

          Dr. Sárhegyi Judit 

 

 

 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködtek: 

 

a Hivatal köztisztviselői 

 

 

 


