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

határozatok végrehajtásáról 
 

 

I. 

Két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról 

 

 

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 végzett tevékenységről. A jelen beszámoló a 

2016. február 19-i közgyűlés óta eltelt időszakot öleli fel.  

 

A Hivatal mindennapi teendőit a közgyűlési döntések végrehajtása mellett alapvetően 

két feladat határozta meg a jelen közgyűlésig eltelt időszakban: az egyik a 2015. évi 

pénzügyi zárás, a másik a kiemelt területfejlesztési feladatunkkal kapcsolatos 

tevékenységek elvégzése.  

A Területfejlesztési Irodában a TOP pályázatokkal kapcsolatos megyei 

önkormányzatnál jelentkező projektmenedzsmenti- és egyéb feladatokkal kapcsolatban 

kötendő konzorcium szakmai egyeztetései, és jogi előkészítése zajlott, különös 

tekintettel a 2016. március 30-án megtartott rendkívüli közgyűlés előkészítésére. A 

rendkívüli közgyűlésen született döntés értelmében ez ideig a TOP-3.1.1-15 kódszámú 

„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra 9 db konzorciumi 

megállapodás került aláírásra. Az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósultak, a 

pályázatok benyújtásra kerültek. A megjelent pályázati felhívásokkal kapcsolatban a 

települési önkormányzatok felkérései folyamatosan érkeznek. A Területfejlesztési Iroda 

munkatársai 2016. március 31. napján 1.878 millió Ft főösszeggel (melyből 

343.674.000 Ft az SMÖ, míg 1.574.326.000 Ft a Somogy Megyei Kormányhivatal 

lebonyolításában tervezett) benyújtották TOP-5.1.1-15 Somogy Megyei Paktum 

pályázatot pályázati elbírálásra. Minisztériumi felkérésre az Önkormányzat, mint 

kedvezményezett megjelöléssel támogatási kérelmet nyújtottunk be a regionális 

decentralizált pályázatok zárási feladatainak elvégzéséhez szükséges forrás 

biztosításara.  A pályázatok zárási feladatai a DDRFÜ Nonprofit Kft. bevonásával 

folyamatosak.  E mellett a Hivatal a hazai decentralizált pályázatok zárási feladatait is 

folyamatosan végzi. E két feladat vonatkozásában a közgyűlési döntéshozatal a 

feladatellátás teljes körű lezárásáig folyamatosan felmerül. 

Meghirdetésre került a Szülőföldem Somogyország program az elnöki keret terhére 1 

millió Ft-os keretösszeggel. A jelentkezés folyamatos. Az előterjesztés készítésekor a 

kérelmek érkeztek. 
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A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda folyamatosan végezte az Önkormányzat és 

Hivatal 2015. évi pénzügyi zárási feladatait a zárszámadás előkészítése végett. A 2016. 

évi költségvetés végrehatása folyamatos, az ezzel kapcsolatba szükséges 

rendeletmódosítás is előkészítésre került. E mellett az elmúlt időszakban rendszeres 

adatszolgáltatást végeztünk az Állami Számvevőszék számára a Rippl-Rónai 

Múzeumnál zajló számvevőszéki vizsgálathoz, mint egykori fenntartó. Az iroda végezte 

a Vármegyeháza II. emeletének hasznosításával kapcsolatos teendőket.  A II. emeletet – 

3 iroda kivételével – 2016. március 1. napjától bérbe adtuk a DDRFÜ Nonprofit Kft. 

számára, akik a bérelt terület felújítását elvégezték.  

Az Önkormányzati és Jogi Iroda munkája egyrészt a személyzeti ügyek ellátására, 

másrészt a testületi munkára koncentrálódott. 2016. március 3-ra megszervezésre került 

a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás soros társulási tanácsülése. A halasztást 

nem tűrő területfejlesztési döntéshozatal érdekében megszerveztük a 2016. március 30. 

napi rendkívüli közgyűlés ülését. Folyamatban van az Önkormányzat- és Hivatala 

közbeszerzési szabályzatának aktualizálása a jövőben felmerülő feladatokra való 

felkészülés- és a Közbeszerzési törvény módosulása miatt. A költségvetésben biztosított 

25 fős létszámkeret 21 fővel került kihasználására 2016. január 1. napján. A 

Vármegyeháza Somogy Megyei Önkormányzat által használt területének maximális 

kapacitás kihasználása – tekintettel a hivatali munkaidőn, és a megyei múzeumi nyitva 

tartáson túli használatra, valamint vagyonbiztonsági szempontokat is szem előtt tartva – 

indokolta a 24 órás portaszolgálat bevezetését, melynek okán 2016. március 16. napjától 

további 1 fő portást alkalmazunk (szolgálati beosztás csak így biztosítható 24 órában, 

figyelembe véve a Munka Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezéseit). Ezen felül 

alkalmazunk 2016. április 1. napjától 1 fő félállású takarítónőt. A II. emelet „lakottá 

válása” miatt a jelenleg alkalmazott 1 fő takarítónő nem tudja ugyanis ellátni a 

felmerülő feladatokat. Ez által a 2016. évi költségvetési rendelettel engedélyezett 25 fő 

létszámkeretünk kihasználtsága 22,5 fő. A Hivatal részt vesz a 2016. évi 

közmunkaprogramban, mely szerint 100 %-os bér- és járuléktámogatással 4 fő 

adminisztrátort alkalmazunk 2016. február 1. – 2017 február 28-ig. Az adminisztrátorok 

elsősorban a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatban felmerülő hivatali 

feladatok ellátásában vesznek részt (kötelező munkaszervezeti feladatokat a 

Nemzetiségek jogairól szóló- és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 

keletkezteti).  

A Hivatal, mint Területi Választási Iroda 2016. március 24-én választási konferenciát 

tartott az országos- és helyi népszavazásokra való felkészülés, valamint a folyamatosan 

felmerülő időközi választások lebonyolításával kapcsolatban.  

 

Az Önkormányzat vonatkozásában a Vigasságok tere működtetésével kapcsolatban 

az Üzemeltetővel napi kapcsolatban állunk, aki a működés megkezdéséhez szükséges 

engedélyek beszerzése, és személyi feltételek biztosítása kapcsán intézkedéseit 

megkezdte. Szerződésszerű teljesítése folyamatos. A Hivatal az üzemeltetési 

szerződésből fakadó kötelezettségeit ellátja: rezsifizetésre, és a közös használatú 

helyiségekre vonatkozó külön szerződések előkészítése tekintetében. Az önkormányzati 

alkalmazású projekt koordinátor munkakört meghirdettük. A beérkezett önéletrajzok 

bírálata az előterjesztés készítésekor folyamatban van.   

 

II. 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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3/2016.(II.19.) közgyűlési határozat a kaposvári 12 hrsz-en elhelyezkedő déli 

épületszárny önálló helyrajzi számon történő szerepeltetéséről 

- A változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban van. 

 

4/2016.(II.19.) közgyűlési határozat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívásra 

benyújtásra kerülő támogatási kérelemről 

- A határozat a 2016. március 30-i Közgyűlésen a 10/2016.(III.30.) közgyűlési 

határozattal visszavonásra került.  

 

5/2016.(II.19.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi 

nemzetközi tevékenységéről és a 2016. évi nemzetközi tervről 

- A Somogy Megyei Önkormányzat levélben megkereste Isztria megye zsupánját a 

testvérmegyei kapcsolatfelvétel és az együttműködés megerősítése céljából. 

 

9/2016.(III.30.) közgyűlési határozat konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és 

Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteknél 

- A TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú 

felhívásra 9 db konzorciumi szerződés a határozat alapján megkötésre került. 

 

11/2016.(III.30.) közgyűlési határozat a Terület és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében a megyei szintű foglalkozatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat benyújtásáról határozathozatal 

- A pályázat 2016. március 31-én benyújtásra került.  

 

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. április 4. 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit  Jakó Gergely 

 

 

A beszámolót készítették:  

 

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző 

 

Dr. Halmosné dr. Skrinyár judit 

megyei aljegyző 


