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ELŐTERJESZTÉS 
a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a  

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 

A két közgyűlés közti, a megyei önkormányzat alaptevékenységével kapcsolatos 

feladatellátásáról, és az előző közgyűlésen született határozatok végrehajtásának mikéntjéről ez 

ideig két előterjesztés keretében kaptak tájékoztatást a közgyűlés tagjai. Tájékoztatjuk a 

közgyűlést, hogy a feladat ellátás az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet VI. fejezetének 

összeférhetetlenségi szabályai szerint a Területfejlesztési és a Projektiroda között elkülönítetten 

folyik, ezért a közgyűlés szeptemberi ülésétől kezdődően a testület rendszeres tájékoztatásának 

egy napirend keretében kívánunk eleget tenni. Jelen beszámoló a 2016. május 27-i ülés óta eltelt 

időszak munkáját öleli fel.  

I. 

Két közgyűlés között eltelt időszak munkája, a megyei önkormányzat alaptevékenységével 

kapcsolatos feladatellátás 

 

Területfejlesztési feladatok, pályázatok 

A.) 

Megtörtént a TOP-5.1.1-15 Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum támogatási kérelem 

elbírálása, és a támogatási szerződés aláírása. 

A Projekt összköltsége: 1.878.000.000 Ft 

A Projekt támogatása: 1.878.000.000 Ft, támogatási intenzitása: 100,00 % 

Támogatási összeg megoszlása konzorciumi tagonként: 

- Somogy Megyei Önkormányzat: 343.674.000 Ft,  

- Somogy Megyei Kormányhivatal: 1.534.326.000 Ft,  

A projekt keretében megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések keretében, programszerű és integrált, a megye egészére 

kiterjedő, a megyében releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság,- 

és foglalkoztatási együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához 

kapcsolódó program valósul meg. 

A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási 

és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, ernyőszervezeti feladatokat lát el, és biztosítja a 

megyei szintű koordinációt, monitoring tevékenységet végez a helyi paktumok vonatkozásában. 

Releváns szereplők bevonásával megyei partnerséget hoznak létre, megyei szintű gazdaság – és 

foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést készítenek, majd stratégiát alkotnak, megyei paktum-

programot készítenek és valósítanak meg. Megyei gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési 

koordinációt végeznek, összehangolják a megyében elérhető gazdaságfejlesztési 

szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a 

foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak 

és megvalósítanak, munkaerő-piaci, képzési – és foglalkoztatási programokat a Somogy Megyei 

Kormányhivatallal együttműködésben. 

A projekt megvalósítási időtartalma 5 év. (Tervezett befejezési időpontja 2021.08.15.) 

A projekt eredményeként a megvalósítási időszak végére (2021.08.15.) 
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- foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 500 fő lesz,  

- a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal 

állással rendelkezők száma 200 fő,  

- a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő piaci programokban résztvevők száma 

1217 fő.  

A Somogy Megyei Önkormányzat a Paktum Projekt előkészítési feladatai közül feltételes 

közbeszerzési eljárás alkalmazásával kiválasztotta a Megvalósíthatósági tanulmányt és az azt 

megalapozó dokumentumokat (pl. módszertan, foglalkoztatási stratégia) készítő céget (Refero 

Ludvig Kft), akik az előkészítési munkákat megkezdték. 

 

Egyeztetéseket folytattunk a TOP 5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések felhívásra 

pályázókkal, mivel a kérelmek területi hatályát maga a partnerség határozza meg azzal, hogy az 

illetékes megye közigazgatási határát nem léphetik túl és nem lehetnek átfedésben a megyei jogú 

város, vagy más helyi partnerséggel. A helyi paktumok támogatási kérelmeit a Somogy Megyei 

Kormányhivatal kötelező konzorciumi-, és a Somogy Megyei Önkormányzat valamint  a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara kötelező szakmai partnerségével lehetett benyújtani. A megyei 

önkormányzat forrásarányos indikátorvállalás mellett az alábbi helyi paktumokkal vállalt 

partnerséget: 

 

Helyi paktum neve 

Kedvezményezett 

Lehatárolás Támogatás igény 

millió Ft 

Csurgói járási paktum 

Csurgó Város Önkormányzata 

Csurgói járás 350 

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási 

helyzetének javítása  

Siófok Város Önkormányzata Siófok 

Város Önkormányzata 

Siófok város és mikro 

térsége  

350 

Foglalkoztatási paktum Barcson és 

térségében  

Barcs Város Önkormányzata 

Barcsi járás 350 

Marcali helyi foglalkoztatási paktum 

Marcali Város Önkormányzata 

Marcali járás 350 

Nagybajomi Térségi Munkahelyteremtő 

Integráció 

Nagybajom Város Önkormányzata 

Nagybajom térsége 

/22 település/ 

350 

Foglalkoztatási Paktum a Zselic 

térségben 

Zselici Térségi Társulás 

Zselici Térségi Társulás 

/26 település/ 

120 

 

A Kaposvár Megyei Jogú Város Paktummal kapcsolatosan két szakmai egyeztetésre került sor, 

amelyek a feladatok ütemezésére, illetve a megvalósíthatósági tanulmány/ok készítésére 

irányultak. 

 

Kérelmet nyújtottunk be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 

meghirdetett „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és 

kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” pályázati konstrukcióra. A projekt célja, 

hogy elősegítse Somogy megye településein élő polgárok, szervezetek, vállalkozások 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodását. Magyarország, így ezen belül Somogy megye is 

különösen sérülékeny területnek számít a klímaváltozás hatásainak tekintetében. 

A Somogy Megyei Önkormányzat a 100% támogatás intenzitású, 30 millió Ft támogatási 

igényű, „Somogy Megyei Éghajlat változási Platform létrehozása” elnevezésű projekt keretében 

széleskörű társadalmi bevonással megyei klímastratégia kidolgozását tervezi, amely 

dokumentum alapját képezi a későbbiekben kidolgozásra kerülő helyi, települési 
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klímastratégiáknak. A Somogy Megyei Éghajlat változási Platform létrehozása projekt keretében 

elsőként megvalósíthatósági tanulmány készítését-, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalon 

belül dolgozó munkatársak részvételével projektmenedzsment szervezet felállítását-, a releváns 

térségi szereplők bevonásával Somogy Megyei Klímastratégia kidolgozását-, valamint a 

klímaváltozás mérséklésével, illetve az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos 

tudásmegosztást tervezzük. A klímastratégia társadalmasítását workshopok megszervezésével 

kívánjuk alátámasztani. A projekt célja a stratégiában megfogalmazott célok meghatározásán túl 

szemléletformáló akciók megszervezése.  

A projekt során az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani: 

- megvalósíthatósági tanulmány készítése,  

- projekt management szervezet felállítása, 

- Somogy Megyei Klímastratégia elkészítése, 

- projektet segítő informatikai eszközök beszerzése, honlap fejlesztés, 

- kötelező nyilvánosság biztosítása, 

- közbeszerzési tevékenység, 

- Somogy Megyei Éghajlat változási Platform megalakítása, koordinálása, 

- szemléletformáló akciók, workshopok megszervezése, 

- szemléletformáló kiadvány elkészítése, 

- későbbi titkársági feladatok megszervezése. 

A projekt egésze illeszkedik a Partnerségi Megállapodásban megfogalmazott EU 5. tematikus 

célterületéhez, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához, illetve a Kormány által megfogalmazott 

klímapolitikai célokhoz. 

A pályázat befogadása megtörtént, a tisztázó kérdéseket megválaszoltuk. A támogatási szerződés 

aláírására ez ideig nem került sor, azonban 2016. szeptember 28-án a támogatás megítéléséről 

értesítés érkezett.  

 

Pályázatot nyújtottunk be a Földművelésügyi Miniszter által, a Nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és 

gondozásának támogatására kiírt felhívásra. A pályázati felhívás szerint a megyei értéktárat 

működtető megyei önkormányzatok/szervezetek vetélkedők szervezésére nyújthatnak be 

támogatási kérelmet. A vetélkedőt általános iskola felső tagozatos és középiskolák diákjai 

számára kell szervezni. A kiírás szerint a megvalósítási határidő 2017. február 28., az 

elszámolási határidő pedig 2017. március 30.  A pályázat benyújtási határideje 2016. július 20. 

volt. A 100% támogatás intenzitású, „Somogyi értékek vetélkedő” elnevezésű pályázatunkban 

kétfordulós vetélkedő lebonyolítására, 3 millió Ft összeggel (vissza nem térítendő, 100%-os 

támogatás) pályáztunk.  A vetélkedő első fordulója egy elektronikus tesztfeladat lesz, amit a 

www.somogyiertekek.hu honlapon fogunk lebonyolítani. A második forduló a Megyeházán 

november első felében tartandó megyei középdöntő, ahol a kiválasztott 10 csapat közül elméleti 

és eszközös feladatok alapján fogja a zsűri kiválasztani a legjobb csapatot, aki az országos 

döntőben képviselheti Somogy megyét. A pályázat pozitív elbírálásban részesült.  

 

Elvégeztük Somogy Megye Integrált Területi Programja (ITP) módosítását az Irányító 

Hatóság által kiadott szakmai útmutató, illetve az eddigi pályázati tapasztalatok alapján. A 

módosított ITP munkaváltozatát a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága 

elfogadta, majd megtörtént az Irányító Hatóság minőségbiztosítása. (Az ITP módosításáról szóló 

előterjesztés külön napirend kapcsán kerül megtárgyalásra.) 

 

Tekintettel a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 13. § (6) bekezdésében 

foglaltakra a nem 100%-ban a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 

társaság Társasági Szerződésének módosításához, a társaság átalakításához, megszüntetéséhez, 

vagyonának felosztásához a közgyűlés hozzájárulása szükséges. Így e helyütt a Dél-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: DDRFÜ) taggyűlésein 

http://www.somogyiertekek.hu/
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történt olyan tulajdonosi döntésekről számolunk be, mely érintette a társasági szerződést, 

illetve a társaság átalakításáról szól. 

A 2016. május 19-i taggyűlés két olyan döntést hozott, mely a társasági szerződés módosítását 

vonta maga után. A DDRFÜ ügyvezetője munkaviszonyának megszűnése miatt új ügyvezető 

választása történt Kovács Zoltán személyében, határozott időre, 2016. augusztus 20. napjáig, 

illetve a 7400 Kaposvár Szántó u. 5. sz. alatt lévő fióktelep helyett új fióktelep létesült a 7400 

Kaposvár Fő utca 10. sz. alatt, a Vármegyeházán (a fióktelep létesítésének oka a Szántó utcai 

ingatlan bérleti jogviszonyának megszűnése volt).  

2016.07.28-án szükséges volt ismételten taggyűlést tartani, tekintettel arra, hogy az ügyvezető 

mandátuma 2016. augusztus 20-án lejárt, így ezen taggyűlésen Kovács Zoltán ügyvezetői 

státuszát 2016. december 31. napjáig meghosszabbították a tulajdonosok. 2016. június 18-án a 

területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 17. §-át – mely a 

regionális fejlesztési ügynökségek feladatát határozta meg, és ebből kifolyólag közhasznú 

státuszát megalapozta – az Országgyűlés hatályon kívül helyezte, így a DDRFÜ taggyűlése a 

társasági szerződésben meghatározott közhasznú feladat beépítésével tudja biztosítani a 

továbbiakban a közhasznú státuszt, ami ismételten a társasági szerződés módosítását irányozta 

elő. Mindezek mellett – mivel a DDRFÜ átalakulásával kapcsolatos tárgyalások 2016. eleje óta 

folyamatosak voltak – döntés született a DDRFÜ szétválásos kiválással történő átalakulásáról, 

mely szerint Tolna- és Baranya megye a tulajdoni arányaikat figyelembe véve kiválik a 

társaságból, és fennmarad a DDRFÜ Nkft. egyszemélyes nonprofit gazdasági társaságként a 

Somogy Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások 

több, mint egy éves viszonylatában a vagyonmegosztási kérdésekben megállapodás nem tudott 

létrejönni, csupán a társaság ez irányú átalakulásáról döntöttek a tulajdonosok, nyitva hagyva a 

vagyonmegosztás kérdését. Ezen taggyűléseken még Jakó Gergely elnök képviselte a Somogy 

Megyei Önkormányzatot.  

A vagyonrendelet szerint tehát szükséges ezen döntések közgyűlési jóváhagyása. A Somogy 

Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében a taggyűlésben eljáró Elnök mindkét 

esetben támogatta szavazatával a társasági szerződés módosítását, illetve a társaság átalakulását. 

Vagyonmegosztási kérdések megtárgyalására 2016. szeptember 20- án egyeztetés történt, mely 

egyeztetésen a Somogy Megyei Önkormányzatot Biró Norbert alelnök képviselte az Elnök tartós 

akadályoztatása okán, ahol a tulajdonosok a DDRFÜ átalakulási folyamatának állásáról, és 

vagyonmegosztási tervéről egyeztettek. Ennek eredményeképpen 2016. szeptember 26-án 

taggyűlés került megszervezésre. A taggyűlés – visszavonva a 2016. 07.28-án megszületett 

társaság átalakulására vonatkozó döntését - elhatározta a DDRFÜ Nkft. szétválással történő 

különválását, és vagyonának a tulajdoni arányban történő felosztását a tulajdonosok között. E 

szerint DDRFÜ Nkft. jogutódlással megszűnik, és a tulajdonosokra eső vagyonelemek-, a jogok-

és kötelezettségek 3 a tulajdonosok által megjelölt új-, vagy meglévő nonprofit gazdasági 

társaságba kerülnek a tulajdoni hányad arányában. A taggyűlésen a Somogy Megyei 

Önkormányzatot – tekintve hogy Jakó Gergely elnök közgyűlési tagságáról 2016. szeptember 

23-i hatállyal lemondott – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 74. §. (1) bekezdése alapján (elnök helyettesítéséről rendelkezik) Biró Norbert alelnök 

képviselte. Amellett, hogy a különválással kapcsolatos dokumentumcsomagot, a 

vagyonmegosztás tervezetét, mely részletesen szabályozza a különválást 2016. októberben kell 

elkészíteni, és az újabb-, azt jóváhagyó taggyűlési döntéshozatalt megelőzően minden 

tulajdonosnak a Közgyűléssel el kell fogadtatni, a Vagyonrendelet értelmében a 2016. 

szeptember 26-i taggyűlésen leadott a megszüntetést és a különválásos szétválásról hozott 

tulajdonosi támogató szavazatot is a T. Közgyűlés számára jóváhagyásra elő kell terjeszteni.   

 

B.) Konzorciumi szerződésekből eredő feladatellátás 

 

Közgyűlés 9/2016.(III.30.) számú határozatával elfogadta a Terület és Településfejlesztési 

Operatív Program támogatásával megvalósuló projektek megvalósítására megkötésre kerülő 

konzorciumi keretszerződést, és az összeférhetetlenségi szabályokra tekintettel felhatalmazta 
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közgyűlés alelnökét annak aláírására amennyiben a kérelmet benyújtó közszféra szervezet 

kedvezményezett kéri. A megkötött konzorciumi szerződések állományát az alábbi táblázat 

tartalmazza:  

 

 

 

Felhívások 

Megkötött 

konzorciumi 

megállapodások 

alapján benyújtott 

kérelmek db 

TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése                             3 

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés  7 

TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés                

13 

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével    

27 

 

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása  7 

TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 11 

TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  9 

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 30 

TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz 

illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 

megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében 
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TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 13 

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatás 12 

TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja  3 

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok 

 3 

Összesen 142 

 

A pályázatok benyújtására irányuló konzorciumi szerződésekben pályázatonként eltérő 

feladatokat vállalunk, amelyek jellemzően a projekt managementre, a szemléletformálásra, a 

nyilvánosságra, valamint részben a projekt előkészítésre, közbeszerzésre, és műszaki 

ellenőrzésre terjednek ki.  

A benyújtott támogatási kérelmek kedvező elbírálása esetén a megyei önkormányzati bevétel 

várhatóan meghaladja az 1 milliárd Ft-ot. A feladat ellátás és bevétel nagysága a pályázatok 

nyertességétől függ. Egyébként a tájékoztató adatok szerint a 100%-os támogatás intenzitás 

mellett benyújtott pályázatok támogatás igénye messze meghaladja a rendelkezésre álló 

forráskeretet.  

 

A pályázatok várható magas száma, valamint a releváns összeférhetetlenségi szabályok miatt 

létrehozott Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda megkezdte tevékenységét, legnagyobb 

munkáját a TOP 3.2.1-15 kódjelű, Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése elnevezésű 

pályázatok elkészítése és beadása jelentette. Közreműködésével az elmúlt időszakban a pályázati 

előkészítés részeként a TOP épületenergetikai fejlesztését célzó kiírása keretében 10 pályázati 

kérelem került kidolgozásra és benyújtásra. 

A pályázatok 15 önkormányzat 17 önkormányzati épületének energetikai korszerűsítésére 

irányulnak, összesen 667 millió Ft értékben, amelyből 55 millió Ft kapcsolódik a Somogy 

Megyei Önkormányzat költségeinek elszámolásához.  

Az energetikai pályázat keretében támogatott projektek műszaki tartalmát energetikai szakértő 

vizsgálata és műszaki javaslata alapján kellett meghatározni a pályázatok műszaki tartalmát. A 

pályázat keretében minden mérnöki szakághoz szükség volt arra jogosult szakértő bevonására. A 

pályázat összetettségétől függően így együtt kellett működni energetikai-, rehabilitációs-, 

villamos-, továbbá műemlékvédelmi szakértővel is. A mérnök szakértők által megadott műszaki 
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tartalom alapján a Projekt Iroda munkatársai állították össze a pályázati anyagot, az adatlapot, a 

Projekt Terv nem műszaki részeit (pénzügyi elemzés, kiíráshoz való illeszkedés vizsgálata, 

szervezeti és működési keretek, költségek elszámolhatósága, stb.), valamint a szükséges 

mellékleteket. 

A műszaki szakértők kiválasztásában és megbízásában a Somogy Megyei Önkormányzat - 

tekintve, hogy a települések a teljes körű projekt-előkészítést kérték a megyei önkormányzattól - 

segítséget nyújtott a települések részére oly módon, hogy a Megye bízott meg megfelelő 

jogosultsággal rendelkező szakértőket a műszaki feladatok ellátására a pályázat teljes körű 

előkészítésére a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumoktól egészen a pályázat 

támogatottsága esetén szükséges kiviteli tervekig. A Projekt Iroda által készített 10 pályázatból 8 

esetben választották ezt a megoldást az önkormányzatok. 

Természetesen lehetőség volt arra is, hogy a település saját maga bízzon meg szakértőket, ekkor 

a Projekt Iroda a település által biztosított műszaki szakértőkkel működött együtt. Ezt a 

megoldást 2 pályázat esetében választották. 

A Somogy Megyei Önkormányzat 9 település kérésének eleget téve további 9 pályázat 

előkészítésében vett részt, melyet - kapacitás megosztás miatt - nem a Projekt Iroda, hanem más 

külső szakértő készített elő. Ezen pályázatok közül 1 pályázó visszalépett, 6 esetben a megyei 

önkormányzat, 2 esetben a települési önkormányzat biztosította a szakértőt. 

Az energetikai fejlesztésekre megkötött konzorciumi szerződések száma 30 db, ami az egy 

pályázat keretében benyújtott több település, és az egy település által több konzorciumi 

szerződést is figyelembe véve, 34 településsel való együttműködést jelent. 

A pályázatok hiánypótlása megtörtént, a kérelmek többségét a Kincstár már befogadta és 

értékelésre bocsátotta. 

 

A benyújtott kérelmek között - tekintettel a hivatal humán erőforrás kapacitására - a Zamárdi 

TOP 1.2.1-15, és a Siófok TOP 1.1.1-15 pályázatok vonatkozásában a Stúdió A4 Iroda Kft.-vel 

történt szerződéskötés projekt-előkészítési feladatokra. 

 

A Projekt Iroda feladata továbbá, hogy a megkötött konzorciumi szerződések alapján 

összegyűjtse és rendszerezze a megvalósítási időszakban várható feladatokat, valamint 

kidolgozza a feladatok elvégzéséhez szükséges eljárási folyamatokat. 

 

Jogi, pénzügyi és szervezési feladat ellátás 

 

A 23/2016.(V.27.) közgyűlési határozat végrehajtásaként a Somogy Megyei Közgyűlés 

bizottsági összetételének megváltoztatását elvégeztük. A Somogy megyei TOP Projekt Bizottság 

első ülésének előkészítése előzetesen megtörtént, mely alapján a bizottság számára az első ülésen 

elfogadandó ügyrendet elkészítettük, az összeférhetetlenségi- és titoktartási nyilatkozatokat 

előkészítettük. A bizottság ez idáig nem ülésezett.  

 

A 2016. október 2-án megrendezésre kerülő országos népszavazás előkészületeit és koordinatív 

lebonyolítását, mint Területi Választási Iroda elvégeztük. Ennek kapcsán a TVI vezetője és 

helyettesei kötelező oktatáson vettek részt, majd a Helyi Választási Irodák vezetőit is oktatásban 

részesítettük. A népszavazási előkészületek zökkenőmentesen, folyamatosan, határidőre 

megvalósultak. Az október 2-i népszavazásra Somogy megye rendre felkészült.  

 

„A nyári diákmunka program” keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási 

Hivatala 2016. július 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig 2 fő, a jogszabályi feltételeknek 

megfelelő 16 év feletti és 25 év alatti, nappali tagozatos tanuló fiatal munkavállalót közvetített ki 

a Somogy Megyei Önkormányzathoz, akiket munkaviszony keretében foglalkoztattunk napi 4 

órás időtartamban, a járási hivatal által történt bérköltség megtérítéssel. 
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A Somogy Megyei Kormányhivatal elvégezte a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal által 

alkalmazott „DocPort verzió 4.0” elnevezésű iratkezelési szoftver vizsgálatát helyszíni 

ellenőrzés keretében az elektronikus iratkezelés egységes bevezetéséhez szükséges informatikai 

feltételrendszer megteremtése érdekében. Az ellenőrzés a Somogy Megyei Önkormányzati 

Hivatal iktatás menetét rendben találta. 

 

A közszolgálati ellenőrzések 2016. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről 

szóló 1343/2016. (VII. 6.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 

helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati 

hivatalainál a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával közszolgálati ellenőrzést hajt 

végre. A vizsgálat adatszolgáltatáson, valamint személyi anyagok bekérésén alapul, melyet 

határidőre teljesítettünk. Jelenleg várjuk az értesítést a helyszíni ellenőrzés időpontjáról, így az 

ellenőrzés még nem befejezett. 

 

Elvégeztük a 2016. augusztus 29-i soron kívüli közgyűléssel kapcsolatos feladatokat. 

 

A köztisztviselők 2016. I. félévi teljesítményértékelését elvégeztük, valamint meghatároztuk a 

2016. II. félévi teljesítménykövetelményeket. 

 

A belső ellenőrzés a belső ellenőrzési tervnek megfelelően zajlik, annak beszámolója a 2016. évi 

belső ellenőrzés lezárását követően kerül a közgyűlés pénzügyi bizottsága elé.  

 

Költségvetési- és pénzügyi feladatok 

 

A költségvetési- és számviteli feladatok naprakész elvégzése mellett az iroda az 549/2013. (XII. 

30.)  Kormányrendelet alapján előkészítette és beadta a TOP pályázatok keretében megkötött 

konzorciumi szerződésben szereplő megyei feladatok megelőlegezésére szolgáló kérelmet 

197.812.600 Ft összegben. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, támogatási szerződése 

aláírásra került. A megelőlegezési összeg megérkezett az önkormányzat számlájára, az ebből 

történő kifizetések pozitív elbírálásban részesülő pályázatok megelőlegezésére fordíthatók, így 

abból egyelőre kifizetés nem történt.  

 

Beadásra került a Belügyminiszter és Nemzetgazdasági Miniszter pályázati kiírása alapján a 

megyei tartalék 15.000.000 Ft összegben. A pályázati kérelem elbírálása az előterjesztés 

készítéséig nem történt meg.  

 

A 2016. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban kiemelendő, hogy az önkormányzat és 

hivatal összevont költségvetése az I. félévben bevételi oldalon 63,6%-ra, a kiadási oldalon 

47,21%-ra teljesült. Az önkormányzat és hivatala kiegyensúlyozott és folyamatos likviditást 

jelentő gazdálkodásáról külön napirend keretében számolunk be. 

 

2016. július 13-án lezajlott a 18 éves hagyományként megtartandó Somogy Bora kiválasztás. A 

versenyre 13 borász 31 borral (21 db fehér,  7 db vörös,  3 db rosé) nevezett. A 3 főből álló 

szakmai zsűri a Rád-Vin Kft. – Rádpuszta Szőlőbirtok 2015. évjáratú Szürkebarát borát 

választotta Somogy Borává. A bort szállítási szerződéssel beszereztük. A 17 főből álló 

társadalmi zsűri – tekintettel a nevezett borok nagy számára és minőségére – Társadalmi zsűri 

Borává választotta a Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet 2012. évjáratú Cabernet Franc nevű borát. 

 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot hirdetett kollégiumi 

férőhely megváltására a Pécsi Tudományegyetemen tanuló, nem kaposvári lakosú Somogy 

megyei hallgatók számára. A pályázati felhívás június hónapban felkerült az önkormányzat 

honlapjára. A jelentkezések a határidő végéig, 2016. augusztus 22-ig folyamatosan érkeztek, 

majd pár napon belül sor került a pályázatok elbírálására. Ezt követően a lista leadásra került az 
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Egyetemi Hallgatói Önkormányzat részére, és a hallgatók kiértesítése is megtörtént. A Somogy 

Megyei Önkormányzat számára fenntartott mind a 30 db pécsi kollégiumi férőhelyre sikerült 

hallgatót jelölni, így ők az önkormányzat segítségével jutottak kollégiumi férőhelyhez. 

 
A Szülőföldem Somogyország program keretében beérkezett 47 db pályázatból 37 db részesült 

támogatásban 1.271.000 Ft összegben (a keret eredetileg 1 millió Ft lett volna), 10 kaposvári 

intézmény lett elutasítva. Ebből az összegből 1271 diák kirándulását sikerült támogatni. A 

beszámolók a pénzügyi elszámoláshoz megérkeztek az intézményektől. Sajnos 1 kirándulás 

elmaradt, az arra szánt összeget a KLIK a közeljövőben vissza fogja utalni. 
 

A Kaposvári vigasságok terének üzemeltetése még nem kezdődött meg. A DDOP közreműködő 

szervezeti feladatok átalakulása miatt a jogutód szervezet Magyar Államkincstár jelenleg végzi a 

projekt fizikai zárásával kapcsolatos feladatokat, melyről záró jelentést készít. Ennek a Somogy 

Megyei Önkormányzat számára való megküldése esetén kezdődik meg az önkormányzat 

fenntartási időszaka, mely az üzemeltetési szerződés hatályba léptetését vonja maga után. Az 

üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó dokumentumok (szerződéskötés a hivatallal a közüzemi 

díjak megfizetéséről, valamint a megállapodás a közös használatú helyiségek használatáról) 

előkészítésre kerültek, azok az üzemeltetés megkezdésének napján kerülnek aláírásra. 

 

II. 

 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

21/2016.(V.27.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. évi 

munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről 

- Határozat-kivonat megküldésre került a megyei rendőrfőkapitány részére. 

 

23/2016.(V.27.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Közgyűlés bizottságainak személyi 

összetételéről, illetve új külső bizottsági tagok megválasztásáról 

- A Magyar Államkincstár értesítése megtörtént a változásokról, az önkormányzat honlapján a 

módosítások átvezetésre kerültek. 

 

24/2016.(V.27.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány 

alapítói okiratának módosításáról 

- A változás bírósági nyilvántartásba vétele iránti intézkedés megtörtént. 

 

25/2016.(V.27.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt 

decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 

- A határozatok megküldésre kerültek az érintettek részére. 

 

26/2016.(V.27.) közgyűlési határozat a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által 

támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 

- A határozatok megküldésre kerültek az érintettek részére. 

 

27/2016.(V.27.) - 31/2016.(V.27.) közgyűlési határozatok a 2016. május 31-ig benyújtandó 

nemzetközi pályázatokról 

- A pályázatok határidőben benyújtásra kerültek, hiánypótlás nem érkezett, értékelés alatt 

vannak. 

 

35/2016.(VIII.29.) közgyűlési határozat a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő 

pályázat benyújtásáról 

- A pályázat benyújtása megtörtént. 
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Határozati javaslat: 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a 100% támogatás intenzitású, 30 millió Ft 

támogatási igényű, „Somogy Megyei Éghajlat változási Platform létrehozása„ elnevezésű 

pályázat benyújtását a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

„Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint 

szemléletformálás” felhívás keretében meghirdetett konstrukcióra, és felhatalmazza a 

közgyűlés elnökét a projekt végrehajtásával kapcsolatos támogatói okirat aláírására, továbbá 

a megvalósítás végrehajtásával kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat, intézkedés 

megtételére, kötelezettség vállalására. 

 Felelős: Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

 Határidő: értelem szerint 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a 100% támogatás intenzitású, 3 millió Ft 

támogatási igényű, „Somogyi értékek vetélkedő” elnevezésű pályázat benyújtását a 

Földművelésügyi Miniszter által kiirt Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt 

felhívásra, és felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét projekt végrehajtásával kapcsolatos 

támogatói okirat aláírására, továbbá a megvalósítás végrehajtásával kapcsolatos valamennyi 

jognyilatkozat, intézkedés megtételére, kötelezettség vállalására. 

 Felelős: Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

 Határidő: értelem szerint 

 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 

13. § (6) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja az Elnöknek a Dél-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökség 2016. május 19-i és a 2016. július 28-i taggyűlésén a 

társasági szerződés módosítására-, illetve a társaság átalakulására leadott támogató 

szavazatát.  

A Somogy Megyei Önkormányzat a Vagyonrendelet alapján jóváhagyja az Alelnöknek a 

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2016. szeptember 26-i taggyűlésén a 

társaság átalakulásával kapcsolatos döntés visszavonására, és a társaság szétválással történő 

különválására leadott támogató szavazatát, azzal, hogy a szétválási szerződéscsomagot, és a 

vagyonmegosztást a Közgyűlés elé kell terjesztenie a taggyűlési döntéshozatalt megelőzően.  

A továbbiakban felhatalmazza a Somogy Megyei Közgyűlés Elnökét, hogy a DDRFÜ 

átalakulásával kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa és utasítja, hogy a szétválással 

kapcsolatos dokumentációt - beleértve a vagyonmegosztási javaslatot - terjessze a 

Közgyűlés elé elfogadásra.   

 Felelős:  Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

 Határidő: értelem szerint 

 

4. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a TOP 3.2.1-15 kódjelű pályázatok, valamint a 

Zamárdi TOP 1.2.1-15-, és a Siófok TOP 1.1.1-15 pályázatok vonatkozásában megkötött 

konzorciumi szerződésekből fakadó feladatellátást, és kötelezettségvállalást, valamint 

kötelezi a közgyűlés Alelnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

 Felelős: Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke 

 Határidő: értelem szerint 
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5. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a két közgyűlés között eltelt időszak 

munkájáról, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban lévő határozatok végrehajtását kísérje 

figyelemmel. 

 Felelős: Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő: folyamatosan 

 

 

Kaposvár, 2016. szeptember 29. 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit  Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 

 

 

 

Az előterjesztést készítették:  

 

a hivatal munkatársai 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit  

megyei aljegyző koordinálásával 


