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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 közgyűlésen született határozatok végrehajtásának mikéntjéről. 

Célja, hogy a Közgyűlés rendszeres tájékoztatást kapjon a Somogy Megyei Önkormányzat és 

Hivatala által végzett tevékenységről. Jelen beszámoló a 2016. április 14-i ülés óta eltelt időszak 

munkáját öleli fel.  

 

Az elmúlt időszak legfontosabb feladata a 2016. április 14-i Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításával létrehozott Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda kialakítása volt. A 4 főt 

magában foglaló iroda köztisztviselőit a DDRFÜ Nonprofit Kft. munkatársai közül választottuk 

ki, és vettük át 2016. április 16. és május 2. között. Az irodavezető Csordás Zoltán lett, kollégái 

Lengyel Gábor, Sárdi Petra és Taubert Balázs. Mind a 4 fő köztisztviselő pályázat előkészítési– 

és projektmenedzsment  tevékenységek ellátására került felvételre. Első feladatukat a 2016. 

július közepei beadású önkormányzati épületek energetikai megújítására kiírt TOP 3.2.1 kódjelű 

pályázatok előkészítése jelenti mintegy 15 település vonatkozásosában. E mellett az irodai 

munkavégzésben zajlik a regionális területfejlesztési pályázatok sorozatos lezárása is.  

 

A Területfejlesztési Irodában az elmúlt időszakban a DDRFÜ Nonprofit Kft. vagy más, a 

települések által benyújtott, de a pályázat sikere esetén a megyei önkormányzat segítségét 

igénybe venni kívánó településekkel kötendő konzorciumi szerződések előkészítése történt. Az 

iroda közreműködött a benyújtott települési pályázatok megyei önkormányzatot érintő 

hiánypótlásainak elvégzésében. A  TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat hiánypótlását határidőre 

elvégeztük. Folyamatos kapcsolattartás zajlott a települési polgármesterekkel, a DDRFÜ 

Nonprofit Kft-vel a projektek koordinálásában.  A területfejlsztési feladatok ellátása részletesen 

kifejtésre kerül tájékozató napirend keretében. 

 

A Pénzügyi  és Vagyongazdálkodási Iroda a nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi zárási 

teendőit végezte. A kollégák készülnek a 2015. évi belső ellenőrzés megállapításainak belső 

ellenőri utóellenőrzésére. A Hivatalban lezajlott „belső költözések” miatt a leltározási teendőket 

elvégezték. A pénzügyi- és számviteli feladatok végzése folyamatos.  

 

Az Önkormányzati  és Jogi Iroda tevékenységét a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda 

munkatársainak felvételével kapcsolatos-, valamint egyéb humánpolitikai ügyek jelentették. 

Ezen felül megtörtént a 3 nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában a közgyűlések előkészítése 

és lebonyolítása.  

 

Az Önkormányzat esetében lebonyolításra került a „Szülőföldem Somogyország” program 

pályáztatása. 1.621.000 Ft összegben 47 pályázó intézmény támogatási kérelme közül 37 

intézmény került pozitív elbírálás alá. Ahhoz, hogy valamennyi vidéki általános iskola 
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támogatásban részesüljön, a 2016. évi költségvetés céltartaléka terhére az Elnök által elrendelt 

1.000.000 Ft-os keretösszeget Jakó Gergely 1.271.000 Ft összegre emelte.  A támogatási 

szerződések az intézményeknek megküldésre kerültek.   

 

A Kaposvári vigasságok tere pályázati koordinátori állására kiírt pályázat elbírálásra került. A 

projekt önkormányzati végrehajtásával foglalkozó munkatársunk Kátai Attila lett.  

 

II. 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

14/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-

nél a tisztségviselői megbízatások meghosszabbításáról 

- A változás bírósági nyilvántartásba-vétele folyamatban van. 

 

15/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által 

kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási 

kérelmeiről 

- A határozatok megküldésre kerültek az érintettek részére. 

 

16/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által 

támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 

- A határozatok megküldésre kerültek az érintettek részére. 

 

18/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat a közgyűlés elnökének, alelnökének cafetéria-juttatás 

igénybevételére vonatkozó szabályairól 

- A 6/2013. sz. Jegyzői Utasítás hatálya az Elnökre és Alelnökre kiterjesztésre került. 

 

19/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben meghatározott megyei 

önkormányzati tevékenység ellátásához megelőlegezési kérelem benyújtásáról 

- A kérelem kidolgozása folyamatban van.  

 

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. május 11. 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit  Jakó Gergely 

 

 

A beszámolót készítette:  

 

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző 


