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BESZÁMOLÓ 

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

 

Magyarország helyi közigazgatási rendszerében az elmúlt évezred utolsó évtizedének elején 

elfogadott helyi önkormányzatokról szóló törvény a jogállam keretei között lerakta az 

önállósággal rendelkező, demokratikusan megalakított és működő helyi önkormányzatok 

alkotmányos tartópilléreit. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: 

Közgyűlés) a törvény hatálybalépését követően létrehozta az önkormányzati és az 

államigazgatási feladatok ellátására a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalt 

(továbbiakban: Hivatal). Jelen előterjesztésemben a Hivatal 2010-2013. közötti 

tevékenységéről kívánok számot adni.  

 

Előzmények 

 

A Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót 2001, 2005 és 2009 után, immár negyedszer 

tárgyalja a Közgyűlés. A 2001. évben készült beszámolót és ezzel együtt a hivatal munkáját a 

Közgyűlés szakszerűnek és magas színvonalúnak minősítette, kiemelve, hogy a megyei 

közgyűlés apparátusa igen sokszínű munkát végez. A hozzászólások alapján egyöntetűen az 

volt a vélemény, hogy a beszámoló reális, szerény, nem dicsekvő és emellett konkrétumokat 

tartalmaz. Elhangzott továbbá, hogy a beszámoló elkészítése nagyfokú szakmai hozzáértésről 

tesz tanúbizonyságot, amely egyúttal a hivatali apparátust is jellemzi, akik szakmai 

hozzáértéssel és empátiakészséggel segítenek a különböző területeken felmerülő kérdések 

megválaszolásában. A 139/2001.(X.30.) számú határozatában a Közgyűlés kiemelt célként 

határozta meg a ciklusprogram végrehajtását, a közigazgatás korszerűsítésében való 

közreműködést, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz a felkészülést, a 

jogharmonizációt és a törvényesség betartását.  

 

A Közgyűlés által a határozatban megfogalmazott célokat, mint ahogy a 2005. évben 

elfogadott beszámolóban is szerepel, a Hivatal mindenkor kiemelt feladatként kezelte, 

amelyet többek között a gazdasági programba történő beépítésük és folyamatos végrehajtásuk 

is igazol. A kitűzött célok elérése érdekében a Hivatal mindenkor készséggel rendelkezésre 

áll, közreműködik a szakmai szervezetekkel a közigazgatás korszerűsítése, valamint a területi 

közigazgatási reform megvalósításában. Az Európai Unióhoz való csatlakozásból adódó 

jogharmonizációs kötelezettség nemcsak a korábbi ciklusban, hanem a továbbiakban is 

folyamatos feladat. A Közgyűlés a Hivatal 2001-2005. közötti időszakra vonatkozó 
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tevékenységéről szóló beszámolót a 125/2005.(XII.01.) közgyűlési határozatával fogadta el. A 

következő időszak tekintetében elrendelte, hogy a Hivatal a Közgyűlés által meghatározott 

feladatokat maradéktalanul hajtsa végre. Ezen feladatának a hivatal eleget tett, amelyet 

egyértelműen bizonyít a Somogy Megyei Önkormányzat gazdasági programjáról szóló 

beszámolónak a bizottsági ülésszakokban történő pozitív értékelése, illetve a 31/2009.(IV.17.) 

közgyűlési határozat elfogadása.  

 

A Közgyűlés a 2009. évben előterjesztett beszámoló alapján megállapította, hogy a  Hivatal 

az adott szervezeti- és feladatrendszerben feladatainak többségét a jogszabályok maradéktalan 

betartására törekedve, magas szakmai szinten látta el. Mivel a beszámoló nem hallgatta el 

azokat a részterületeket sem, ahol tevékenységének színvonalát javítani kell, az előzőek 

elismerése mellett a Közgyűlés a 139/2009.(XII.4.) számú határozatában egyrészt kiemelte a 

kötelező önkormányzati feladatok ellátásának elsőbbségét, az intézmények még hatékonyabb 

segítését, továbbá előírta a szervezeti struktúra feladatrendszerhez való igazítását és a 

stabilizálását.  

 

A közgyűlés által a következő önkormányzati ciklusra a hivatal számára meghatározott 

feladatokat a megváltozott feladat- és feltételrendszer keretei között valósítottuk meg. A 

beszámolási időszak első évében (2010)  kiemelt feladatnak tekintettük a kötelező feladataink 

mind teljesebb ellátását, azaz az intézményrendszerünk működőképességének megőrzését a 

jelentősen megromlott költségvetési feltételek ellenére. A feltételrendszer a következő évre 

javult (2011), azonban ez az év már a konszolidáció előkészítéséről is szólt. Mivel az említett 

két év tevékenységéről több alkalommal teljes részletességgel beszámoltunk, a 2011. évet 

összehasonlítási alapnak tekintve a továbbiakban az elmúlt két évben történtekre fókuszálok. 

 

Az Országgyűlés 2011. évben elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényt (továbbiakban: Mötv.), amely az önkormányzatok jogállását tekintve 

nem hozott változásokat, továbbra is a jogállamnak megfelelő önállósággal rendelkező, 

demokratikusan megalakított és működő önkormányzatok funkcionálnak. A Mötv. a megyei 

önkormányzati feladatellátás tekintetében lényeges változásokat tartalmaz, de már nem az 

egyetlen olyan jogszabály, amely a helyi önkormányzatok működését alapvetően 

meghatározza. E törvény hatálybalépése szakaszos, az általános hatálybalépés ideje 2012. 

január 1. volt. Ettől az időponttól léptek hatályba a megyei önkormányzatokra vonatkozó új 

előírások is. A törvény a megyei kötelező feladatellátást négy területen határozta meg: 

területfejlesztés, területrendezés, vidékfejlesztés és koordinációs feladatok. 

 

A megyei önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatait érintően módosították 

az e területre vonatkozó 1996. évi XXI. törvényt. A feladatok egy részét e körben az ún. 

jogutódlással megörökölt feladatok jelentik, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és 

a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által meghozott támogatási döntések kezelése. A 

feladatok tekintetében jelentős súllyal bír a megyei programozási feladatkör ellátása, amely 

érdekében a megyei önkormányzat rendeletet alkot a területfejlesztési koncepcióról és 

programról. A vidékfejlesztési feladatok konkrét tartalommal a területfejlesztési, 

területrendezési feladatokhoz kapcsolódó koordináción kívül nincsenek feltöltve. Jelenlegi 
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ismereteink szerint a vidékfejlesztéssel a megyében foglalkozó civil és más szervezetek 

munkája és szakmai tudása alapvető bázisa a megyei feladatellátásnak. A vidékfejlesztési 

feladatokhoz a LEADER HACS-ok munkaszervezeteinek egyes akkreditált feladatait a 

Hivatal szervezetébe való beépítéssel kapcsoltuk.  

 

Az önkormányzati és a hivatali működés alapja ma már nem a régi önkormányzati törvény 

adta „kötelező és önként” vállalt feladatok rendszerén alapuló feladatellátás, hanem egy 

újfajta megváltozott szemléletű, törvényalkotáson alapuló feladatirány, amely a „fejlesztő 

megye” koncepció érvényesítésére szolgál. Nem változott azonban az, hogy a  

demokratikusan megválasztott testületek és a tisztségviselők munkájának segítése érdekében 

továbbra is egységes Hivatal működik, amelynek feladata a döntések szakmai előkészítése, 

valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.  

 

A Mötv.-ben meghatározott feladatok 

 

A területfejlesztési feladatok regionális szintről a megyei önkormányzat hatáskörébe 

kerültek. A megyei területfejlesztési koncepció és program készítése mellett közreműködünk 

a 2014-2020 területalapú fejlesztés megtervezésében. A megyei területfejlesztési koncepció 

ún. teljes-tervezés, ezért a megye társadalmának egészét kell, hogy szolgálja. Különösen 

fontos a megyei jogú város és a városok érdemi bevonása a tervezés egyes fázisaiba. E 

területen a megyei önkormányzatnak kiemelt felelőssége az említett szereplők mozgósítása és 

koordinálása. A partnerség körére és módjára vonatkozóan a fejlesztési koncepciót 

megalapozó helyzetfeltáró tanulmány keretében részletes, a Közgyűlés által is elfogadott 

partnerségi tervet készítettünk. Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának partnerségi 

terve a közszektor, az üzleti szféra, a szakmai és civil, valamint az állampolgári közösségek 

megyei tervezésbe, programozásba és projektgyűjtésbe való bevonását célozza meg.  

 

A tervezési feladatokhoz 2012. évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő 

támogatást nyújtott. A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró és 

javaslattevő munkarészeit a Hivatal a Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökséggel együtt a 

vonatkozó jogszabályok, a kormányzati szervek útmutatói és a szakmai konzultációs 

javaslatok figyelembevételével készítette el. Az előkészítő fázis keretében a területfejlesztési 

koncepció és program kidolgozásának megalapozásaként elkészültek a helyzetfeltáró 

dokumentumok, amelyet a Közgyűlés 64/2012.(XI.30.) számú határozatával fogadott el.  

 

A Közgyűlés 49/2012.(IX.28.) számú határozatában a tervezéssel kapcsolatos megyei 

közgyűlések közötti konzultációs munkaközi véleményező munka elvégzésével a 

területfejlesztési bizottságot bízta meg. A bizottság megvitatta a területfejlesztési koncepció 

javaslattevő részének- és a környezeti hatásvizsgálat munkaanyagát, társadalmasításra 

bocsátotta, valamint véleményezte a gazdaságfejlesztési részdokumentumok munkaanyagait 

és a megyei fejlesztési program első olvasatát.  

 

A megyei tervezési feladatok támogatását, az ehhez kapcsolódó kapacitásépítést szolgálja az 

Államreform Operatív Programja keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú 
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könnyített elbírálású pályázat. A projekt keretében elkészült Somogy Megye Területfejlesztési 

Koncepció-tervezete, amelynek elfogadásáról terveink szerint a  Közgyűlés soron következő 

ülésén dönt. Jelenleg folyik a megyei területfejlesztési program elkészítése. A stratégiai 

program első változata elkészült. Fontos feladat a 2014-2020. közötti uniós programozási 

időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése, amellyel 

elsődlegesen a  Területfejlesztési Operatív Programban megvalósuló fejlesztéseket készítjük 

elő megyei szintű gazdaságfejlesztési programokkal.  

 

A vidékfejlesztési feladatok tartalommal történő megtöltése érdekében a Hivatal bevont 

szervezetként az országban elsőként vállalkozási szerződést kötött a Balatongyöngye 

Vidékfejlesztési Egyesülettel, mint LEADER HACS-al az egyes vidékfejlesztési feladatok 

ellátásában való közreműködésre. A költségkímélés és hatékonyság növelés érdekében 

további két LEADER szervezet: az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület és a 

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS egyes akkreditált feladatainak 

integrálása történt meg. Az integrációval a helyi érdekek képviselete nem csorbul, mivel a 

LEADER HACS-ok  területén a továbbiakban is működnek az egyesületek munkaszervezete 

által az ügyfeleket szolgáló „helyi információs pontok”. A kísérleti PILOT projekt 

megvalósítása lehetőséget nyújt a terület- és vidékfejlesztési feladatok összehangolására, a 

területi szakmai kapcsolatok erősítésére, és a széleskörű szakmai segítségnyújtásra.  A megyei 

tervezési folyamatba a LEADER szervezetek képviselőit folyamatosan bevonjuk. 

 

A  helyi (városi-várostérségi) szintű tervezésben koordinációs szerepet töltünk be, 

összefogjuk a kistérségi fejlesztési részprogramok elkészítését, összeállítjuk a megye területén 

megvalósítandó projektek listáját, valamint véleményezés és kulcsprojektek kidolgozása 

révén közreműködünk az ágazati operatív programok kialakításában. A  kistérségi fejlesztési 

részprogramok készítése során az a feladatunk, hogy a megyében található minden egyes 

kistérség vonatkozásában kijelöljük egy-egy  integrált kistérségi fejlesztési részprogramot, 

amely legalább  öt-nyolc projektcsomagból áll. 

 

A Közgyűlés 38/2013.(XI.15.) számú határozatában a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

szakmai javaslata alapján a tervezési koordinációs feladatok ellátása érdekében felhatalmazta 

a Közgyűlés elnökét a Somogy Megyei Tervezéskoordinációs Testület, a megye 

kistérségeiben Somogy Megyei Területi Munkacsoportok, valamint Gazdaságfejlesztési, 

Infrastruktúrafejlesztési és Humánerőforrás ágazati munkacsoportok megalakítására, továbbá 

Balaton Kiemelt Térségi Munkacsoport létrehozásának kezdeményezésével. A Megyei 

Tervezéskoordinációs Testület január 30-án alakult meg, majd azt követően kezdik meg a 

munkát a Területi és az Ágazati Munkacsoportok, amelyeknek a tervezési dokumentumok 

tekintetében javaslattevő, döntés-előkészítő szerepük van. 

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel eredményes és folyamatos a 

munkakapcsolatunk, a megváltozott tulajdonosi körre tekintettel azonban a következő 

időszakban ez átgondolást igényel. A megyei jogú várossal munkakapcsolatunk jó, a megyei 

területfejlesztési konzultációs fórum ülései rendszeresek. A tervezési munkába és a 

megalakításra kerülő szakmai és területi bizottságokba a megyei jogú város 
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önkormányzatának szakértői tagként részt vesznek.  A Somogy Megyei Önkormányzat tagja 

az M9 Térségi Fejlesztési és a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, amelynek munkájában részt 

veszünk. A környező megyékkel esetleges kapcsolat működik, a fejlesztési koncepciókban a 

közös gondolkodás csak említés szintjén és a jogszabályi elvárásokat szem előtt tartva, mint 

kötelező elem jelenik meg. A gyakorlatban ez idáig néhány közbeeső szakmai egyeztetésre 

került sor. A 2014-2020. közötti Európai Uniós fejlesztési programidőszak várható 

eszközrendszere ismeretében ugyanakkor elengedhetetlen a megyék számára az integrált 

illetve a megye és országhatárokon átnyúló fejlesztési elképzelésekről történő folyamatos  

párbeszéd. 

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerint a megyei önkormányzat 

egyik feladata a területrendezési terv elkészíttetése a megye - a kiemelt térségen kívüli - 

területére. Somogy Megye Területrendezési Tervét a 2011. áprilisi ülésén hagyta jóvá a 

megyei közgyűlés. A jóváhagyást közel kétéves tervezési, egyeztetési folyamat előzte meg. A 

következő területrendezési tervhez új alaptérképet kell vásárolni a települések közigazgatási 

határvonalainak pontosítása, és Balatonvilágos Somogy megyéhez történt 2013. január 1-jei 

csatlakozása miatt.   Az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. tv. 

2013-ban elfogadott módosítása szerint a megyei területrendezési terveket 2015. december 

31-ig összhangba kell hozni az OTrT rendelkezéseivel. Így legkésőbb a következő ciklus 

elején el kell kezdeni a megyei területrendezési terv módosításának tervezését. 

 

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(XI.15.) Korm. rendelet szerint a megyei 

főépítész elsődleges feladata a megyei területrendezési terv elkészíttetése.  A megyei 

főépítésznek feladata az Országos Területrendezési Tervvel kapcsolatos közgyűlési döntés 

előkészítése, ami megtörtént a 2013. februári közgyűlésre. Az elmúlt év végén módosított 

Országos Területrendezési Tervben a somogyi észrevételek egy része bekerült. A megyei 

főépítész közreműködött a szomszédos megyék területrendezési terveiről, koncepcióiról 

kialakított állásfoglalások készítésében.   

 

A főépítész másik fontos feladata a megyei önkormányzat nevében a települések szerkezeti 

terveinek véleményezése, illetve a megyei területrendezési tervnek való megfelelés vizsgálata. 

A jogszabályi kötelezettségen túl szakmai elkötelezettségből a településrendezési tervek többi 

részét, a helyi építési szabályzatokat és szabályozási terveket is véleményezi a főépítész, amit 

az érintettek szívesen fogadnak. Részt vesz a tervezés teljes folyamatában. Feladata a 

települések felkérésére szakmai tanácsadás, ezzel azonban csak néhány település élt.  A 

megyei főépítész - jogszabályi előírás szerint - 2012-ben, 2013-ban beszámolt a rendezési 

tervek hatályosulásáról és a tapasztalatairól a Közgyűlésnek.  

 

A főépítész részt vesz továbbá a különböző jogszabálytervezetek, koncepciók, stratégiák, 

operatív programok, pályázati kiírások véleményezésében, a Nemzeti Közlekedési Stratégia 

és a vízügyekkel kapcsolatos egyeztetésekben. Bővíti a megyei területrendezési tervtárat az 

elfogadott településrendezési tervekkel, adatbázist állít össze a megye helyi védelem alatt álló 

építészeti és természeti értékeiről, a használaton kívüli kastélyokról, kúriákról. Igény szerint 

szakmai segítséget nyújt a veszélyeztetett műemlékek megmentéséhez. 
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Törvényben meghatározott egyéb feladatok 

 

A megyei önkormányzat kötelező feladatai közé soroljuk a területi nemzetiségi 

önkormányzatok működési feltételeinek biztosítását. A  nemzetiségi önkormányzatokkal 

kötött megállapodás alapján 2013-tól biztosítanunk kell a működésükhöz szükséges tárgyi 

feltételeket. Erre a célra helyiségeket adtunk át az önkormányzat épületében, illetve a testületi 

munkájukban, valamint a pénzügyi és számviteli nyilvántartásaik vezetésében is részt 

veszünk. 

 

Törvény erejénél fogva kötelező feladata a megyei önkormányzatnak  a megye területén 

tevékenykedő sportszövetségek alapvető működési feltételeinek megteremtésében történő 

közreműködés, a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, a sport 

népszerűsítésében történő közreműködés, a sportági és iskolai területi versenyrendszerek 

kialakításának segítése, a nemzetközi sportkapcsolatokban történő részvétel. A 

Vármegyeházán a sportszövetségek elhelyezését és működésük infrastrukturális feltételeit 

biztosítjuk. 

 

A Hivatal szervezeti struktúrájában kiemelkedő szerep jut a Területi Választási Irodának, mint 

egy államigazgatási feladatot ellátó, sajátos, belső szervezeti egységeken átívelő speciális 

szervezetnek. A választással összefüggő feladatok egyrészt folyamatosan jelentkeztek a 

beszámolással érintett időszak vonatkozásában az időközi választásokkal kapcsolatosan, 

másrészt már 2013. év tavaszán megindult a felkészülési munka a 2014. évre. Ennek során 

szervezzük  az országgyűlési, az európai parlamenti, a helyhatósági és a helyi-, területi- és az 

országos kisebbségi választásokat egyaránt. A választások előkészítése, szervezése, 

lebonyolítása, a pártok illetve a választópolgárok tájékoztatása, valamint a helyi választási 

irodák közötti koordináció elvégzése megyei szinten a főjegyző államigazgatási hatásköre. A 

választási feladatok felölelik a választókerületek kialakításának felülvizsgálatától a 

jegyzőkönyvek Nemzeti Választási Iroda részére történő felszállításáig és nem utolsó sorban a 

választásokat követő pénzügyi elszámolásig terjedő folyamatot. Tekintettel a hivatali 

apparátus jelentősen lecsökkent létszámára a kormányhivatal törzshivatalának informatikai 

feladatot ellátó munkatársai is tagjai a Területi Választási Irodának. A kormányzati akarat ezt 

a fajta feladatellátást támogatja. Napjainkban a munkavégzés 90%-a a választások 

jogszabályszerű lebonyolítására való felkészüléssel telik.  

 

Kapcsolódó feladatok 

 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a hazai és nemzetközi pályázati forrásokat, keressük  a 

Somogy Megyei Önkormányzat kapcsolódási lehetőségeit. A konszolidációt követően 

közbeszerzési tevékenységünk jelentősen lecsökkent. A közbeszerzési szabályzatunkat 

módosítottuk, a pályázatok megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat a 

közbeszerzési törvény által rögzített értékhatárok figyelembevételével lefolytattuk. A 
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közbeszerzési eljárás lebonyolítását külső szakértők végezték. A pályázatokról készített 

összeállítást az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

A Hivatal ellátja a megye településein működő, az ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, 

civil és informális szervezetek tevékenységének koordinációját. Az érintett korosztályokat 

foglalkoztató problémák feltárása és lehetséges megoldási irányok megismerése érdekében  

ismeretterjesztő, felvilágosító és segítő tevékenységet végez. Támogatja és elősegíti az ifjúság 

önszerveződését, az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő törvényekben és 

más jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek megismertetését és érvényre juttatását. 

Kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységet érintő belső (települési) és külső 

(megyei, regionális, országos) kapcsolatokat. Erőforrásokat szerez (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  pályázatok) a település ifjúsági feladatainak ellátásához, a gyakorlati 

ifjúsági munkához. Kapcsolatokat épít az ifjúságot, valamint civil szervezeteket érintő 

feladatokat ellátó (KLIK; Civil Információs Centrum; Új Nemzedék Jövőéjért Kontaktpont; 

LEADER egyesületek) intézmények és szervezetek között. Szervezi a Somogy Megyei 

Önkormányzat által biztosított pécsi kollégiumi férőhelyek hallgatóknak való hozzáférését. 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 1990 óta folyamatosan bővítette nemzetközi kapcsolatait, 

melynek következtében napjainkban már 10 élő kétoldalú kapcsolattal rendelkezik, és azok 

mindegyike hivatalos együttműködési megállapodásban szabályozott. A megyei 

önkormányzatok megváltozott feladatköre ugyanakkor maga után vonta eddigi kapcsolataink 

felülvizsgálatát, átalakítását. Figyelembe kell venni a megváltozott költségvetési feltételeket 

is. Mindezekre tekintettel csökkent a nemzetközi tevékenységünk aktivitása, többnyire nem 

haladta meg a kapcsolattartás szintjét. A protokolláris események túlsúlya megszűnt, helyét a 

szakmai együttműködés, a pályázati partnerség foglalta el. Régi kapcsolataink megtartása 

mellett elsősorban a projekt-szemléletű együttműködésre fókuszáltunk, mely lehetővé teszi a 

pályázati lehetőségek kihasználását. Nemzetközi programjainknak továbbra is meghatározó 

részét képezik azon projektek, melyekhez pályázati úton EU támogatás nyerhető, így 

megvalósításuk tehermentesíti a megyei költségvetést. Az évenkénti tevékenységet a 2. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

A megyei önkormányzat gesztorságával tizenöt éve működő Somogy Megyei 

Önkormányzatok Munka- és Tűzvédelmi Társulását a Mötv. 2013. január 1-jén hatályba 

lépő rendelkezései szerint jogi személyiségű társulássá alakítottuk át, Somogy Megyei 

Önkormányzati Társulás néven, melynek munkaszervezeti feladatait teljes körűen a Hivatal 

látja el, a társulás és a Hivatal között kötött feladat-ellátási szerződés alapján.   

 

A Közgyűlés 24/2013.(VI.19.) számú határozata értelmében létrehozta a Somogy Megyei 

Értéktár Bizottságot, melynek kilenc tagját a 43/2013.(XII.19.) közgyűlési határozatával 

megválasztotta, ami által bizottság működésével kapcsolatos feladat-ellátás a jövőben a  

hivatali apparátus feladatát képezi. 
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Testületeket kiszolgáló tevékenység 

 

A Hivatal egyik legjelentősebb tevékenysége, első számú kiemelt feladata a testületi munka 

előkészítése, koordinálása, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezése, 

amely  a Közgyűlést, a bizottságokat és a tisztségviselőket kiszolgáló munkafolyamatokat 

foglalja magában. Ez folyamatos feladat, és megkülönböztetett helyet foglal el a Hivatal 

életében. A testületi ülések előkészítését és a meghozott közgyűlési döntések végrehajtásának 

menetét külön főjegyzői rendelkezés szabályozza. A Közgyűlést megelőző főjegyzői 

rendelkezés tartalmazza a határidőket, a testületi ülés elé kerülő napirendeket, és azokat a 

bizottságokat, melyek véleményezik az anyagot, illetve az előterjesztés elkészítéséért vagy 

összeállításáért felelős köztisztviselőket. A Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról szóló 

főjegyzői rendelkezésben megtalálható az adott testületi ülésen született valamennyi döntés, a 

hozzá kapcsolódó feladatok, valamint végrehajtásuk. 

 

2011-2013. évek során a Közgyűlés 25 ülést tartott, melyek közül öt munkatervben nem 

tervezett, soron kívüli ülés volt.  A Közgyűlés ebben az időszakban kezdetben a Csokonai 

utcai Megyeházán, majd a Hivatal Fő utcai épületbe történő átköltözése után 2011 

decemberétől a Vármegyeházán tartja üléseit. A Hivatal munkatársai a közgyűlési 

előterjesztések elkészítése során törekednek arra, hogy a szakmai elvárásoknak megfelelő, a 

szükséges háttér-információt biztosító, valamint minden lehetséges döntési alternatívát 

kidolgozó anyaggal támogassák a döntéshozók munkáját. A ciklus során jelentős előrelépést 

értünk el a közgyűlési és bizottsági anyagok megismertetése terén. A Közgyűlés 2011-2013. 

között 50 rendeletet alkotott és 225 határozatot hozott. A beszámolási időszakban a Somogy 

Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt sem a Közgyűlés, sem a bizottságok 

működésével, hozott döntéseivel kapcsolatosan nem tett.  (A Közgyűlési üléseire vonatkozó 

adatokat évenkénti bontásban a 3. sz. melléklet I. része tartalmazza.) A beszámolási 

időszakon belül az alábbiak voltak a Közgyűlés legjelentősebb döntései: 

Legfontosabb rendeletek: 

2011.évben 

• Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról 

• A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

20/2010.(X.29.) ÖR módosításáról, valamint a bizottsági struktúra átalakításáról 

2012.évben 

• Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról 

• A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

• A Somogy Megyei Közgyűlés vagyonrendeletének megalkotásáról 

2013.évben 

• Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról 

• A kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/1999.(IV.12.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról 
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Kiemelkedő határozatok: 

2011.évben 

• A Somogy Megyei Közgyűlés és hivatala elhelyezéséről 

• A Somogy Megyei Önkormányzat (2011-2014) gazdasági programjáról 

• A Magyar Köztársaság Kormánya és a Somogy Megyei Önkormányzat között megyei 

önkormányzatok és intézményeik konszolidációjával kapcsolatosan kötött 

megállapodás jóváhagyásáról 

2012.évben 

• A Somogy Megyei Közgyűlés bizottsági struktúrájának átalakításáról 

• A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámleépítéséről 

• A Somogyi Média Kft. felszámolásáról 

• A megyei önkormányzati feladatok bővüléséről 

2013.évben 

• Államreform Operatív Program keretében meghirdetett területfejlesztési tevékenység 

támogatására irányuló pályázat benyújtásáról 

• A Vármegyeháza épületével kapcsolatos épületenergetikai pályázat benyújtásáról   

• „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP pályázat benyújtásáról 

• A megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtásáról 

• A „Közös fejlesztési koncepció kialakítása Somogy, Kapronca és Bjelovar 

megyékben” elnevezésű IPA pályázatról 

• A Somogy Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról 

• A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadásáról 

 

A Közgyűlésnek 2011-ben öt állandó bizottsága működött, amelyek 2010-ben, a 

helyhatósági választások után alakultak meg. A megyei   önkormányzatok konszolidációjáról  

szóló törvény hatályba lépését követően a Közgyűlés 106/2011.(XII.22.) közgyűlési 

határozatával átalakította a bizottsági struktúrát. Egy bizottság, a Pénzügyi Bizottság 

felállítását határozta el, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletét is ennek 

megfelelően módosította. Ezt követően 5/2012.(II.07.) közgyűlési határozatával a Pénzügyi 

Bizottságot átalakította és létrehozta a -  kifejezetten területfejlesztési és területrendezési 

feladatok ellátására eleinte csak közgyűlési döntéseket megelőző véleményező fórumként 

működő -  Területfejlesztési Bizottságot, mint állandó bizottságot. A Területfejlesztési 

Bizottságot  - tekintettel a közgyűlési döntésekhez kötött feladatok számának növekedésére - 

2013-ban átengedett hatáskörrel ruházta fel a közgyűlés bizonyos, a területfejlesztési 

koncepció megalkotásával kapcsolatos munkafolyamatokkal kapcsolatos döntések 

meghozatala körében. A bizottsági titkárok - akik a bizottsági ülésen a főjegyzőt képviselik - 

feladataikat lelkiismeretesen, megfelelő szakmai színvonalon végzik.  A bizottsági üléseket 

évenkénti bontásban a 3. sz. melléklet II. része tartalmazza. 

 

A Hivatal szervezeti felépítésében jelentős változások következtek be a 2011-2013-as 

időszakban. A konszolidációs törvény értelmében a megyei önkormányzatok 

intézményfenntartó feladata 2012. január 1-jétől megszűnt. A kötelező feladatok rendszerének 

átalakítása maga után vonta a feladatokat előkészítő, végrehajtó hivatali apparátus 

szükségszerű átszervezését, a létszám csökkenését. A Hivatal 2011. évi engedélyezett 
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létszáma 116 fő volt. Az átszervezést követően az alábbi változások következtek be a 

létszámban 2011. évről 2012. évre vonatkozóan: 

 

- 48 fő a  Megyei Intézményfenntartó Központba (MIK) került áthelyezésre, 

- 13 fő áthelyezésre került a megyei intézmények üres álláshelyeire, 

- 3 fő nyugdíjba ment, 

- 1 fő jogutódlással kerül a kormányhivatalba (védelmi feladatok), 

- 16 fő intézményekkel összefüggő feladatot ellátó köztisztviselő tovább foglalkoztatása 

nem valósult meg a MIK-ben, ezért munkaviszonyuk megszűnt 2011. december 31-én, 

- 10 fő megyei önkormányzati feladatot ellátó munkavállaló álláshelye 2011. január 1-

jével megszüntetésre került.  

 

A fentiek végrehajtása után 27 fő maradt az önkormányzat állományában. A foglalkoztatási  

jogviszony megszüntetésével összefüggésben keletkező, jogszabályban rögzített pénzügyi  

kötelezettségek teljesítéséhez a 2012. évi központi költségvetésben fedezet állt rendelkezésre,  

melynek igénybevételéhez a megyei önkormányzatoknak pályázatot kellett benyújtani. A 

2012. évi változásokat a 4.sz.melléklet tartalmazza. 

 

2013. évre alakult ki a feladat- és feltételrendszerhez közelálló munkavállalói állomány. Az 

időközben megüresedett aljegyzői álláshely 2013. február 1-vel betöltésre került, 2013. január 

1-jétől kapott önálló informatikust a hivatal a köztisztviselői állományon belül. Jelenleg 

GYES-en  1 fő van. A munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma időközben bővült. Már 

nem a SMIK állományában lévő takarítók végzik az épület takarítási feladatait és 

rendezvények előkészítésével kapcsolatos feladatokat. A két újabb LEADER HACS 

integrálása 5 fő munkavállalói létszámemelkedést eredményezett. Ezen kívül az 

önkormányzat IPA projektjében felmerült projektasszisztensi feladatokat egy fő határozott 

idejű munkajogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló látja el. 

 

A ránk bízott feladatokat három iroda működtetésével tudjuk megfelelő szakmai színvonalon 

ellátni. A Hivatal a jelenlegi struktúrájában az Ügyrendben meghatározottak szerint látja el 

feladatait általános és speciális szakmai felkészültséggel, kellő gyakorlattal rendelkező 

apparátussal. A  Hivatal  személyi összetétele a következők szerint alakult:  

 

- 16 fő köztisztviselő + 3 fő PÉP program keretén belül foglalkoztatott, közülük 

ténylegesen munkát egy fő végez 

- 11 fő munkajogviszonyban foglalkoztatott + 7 fő szintén munkajogviszonyban 

(LEADER HACS) foglalkoztatott munkavállaló, 

- 1 fő GYED-es állományban. 

 

A 16 fő köztisztviselői létszámból 13 szakirányú felsőfokú végzettségű, magasan kvalifikált, 

több éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. Valamennyien a kiemelt szakterületi feladat 

mellett további feladatokat is ellátnak. A Hivatalban végzett munka színvonalát az Európai 

Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságának  elismerő oklevele igazolja (10. sz. 

melléklet). A szervezeti változásokat a Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
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szóló rendeletében rögzítette, a 5. sz. melléklet a hivatali szervezeten belül már a jelenlegi 

szervezeti tagozódást és feladatmegosztást tartalmazza.  

 

Pénzügyi gazdálkodás 

 

A beszámolási időszakban elfogadott sarkalatos és egyéb fajsúlyos törvények a megyei 

önkormányzati feladat- és hatáskörök átalakítása mellett a költségvetési gazdálkodásunkra is 

jelentősen kihatnak. Ezek közül a legjelentősebbek: 

 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 

Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről  törvény értelmében a 

megyei önkormányzatok intézményfenntartó feladata 2012. január 1. napját követően 

megszűnt. A Magyar Állam 2011. december 30-i hatállyal átvállalta a megyei 

önkormányzatok 2011. december 30-án fennálló adósságát és annak járulékait, a Somogy 

Megyei Önkormányzattól 10,8 milliárd Ft összegben. Az intézmények átadásával egyidejűleg 

a feladatellátást szolgáló megyei önkormányzati vagyon is állami tulajdonba kerültek. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. értelmében a megyei 

önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint 

területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. 

E törvény szerint 2013. január 1-jétől a költségvetésben működési hiány nem tervezhető. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. értelmében 2012-től elkülönülnek egymástól 

a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint az 

önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai. A törvény értelmében a helyi nemzetiségi 

(korábban kisebbségi) önkormányzat bevételei, kiadásai elkülönültek az önkormányzati 

hivatal költségvetésétől. A megyei önkormányzatok számláikat a Magyar Államkincstárnál 

kötelesek vezetni. 

 

A központi költségvetésről szóló törvényekben meghatározott állami támogatás a Hivatal 

működésének kiadásait fedezi. Jelenleg Somogy Megyei Önkormányzat esetében ez 229,2 

MFt. 

 

A 2011. évi költségvetést 1.503.622 EFt hiánnyal terveztük, amelyet pénzintézeti hitel 

felvételével, kötvény kibocsátással, ingatlan értékesítéssel, valamint pénzmaradvánnyal 

fedeztünk. Az intézményhálózat a reorganizációs program keretében átalakításra került, amely 

eredményeképpen 1,5 milliárd forinttal csökkent a megyei önkormányzat intézmények részére 

nyújtott támogatásának összege.   

 

A reorganizáció következetes végrehajtásával, valamint a konszolidációs törvényben 

biztosított lehetőségek optimális kihasználásával, jelentős pénzügyi és humánpolitikai 

intézkedések megtételével a 2012. évre stabil pénzügyi helyzetet teremtettünk. A 2011. évet 

érintő elmaradt kifizetéseket több megnyitott forrásból tudtuk rendezni. A 2012. évi központi 

költségvetésből „megyei önkormányzati tartalék” jogcímén  működési célú vissza nem 
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térítendő támogatásként 55.833,-EFt-ot kaptunk, amelyből a Kistelepülési Fejlesztési 

Támogatásokkal kapcsolatos fennálló megyei kötelezettségek rendezését is megoldottuk. Az 

előbbi előirányzat szolgált a megyei önkormányzatok 2012. évi feladatszerkezetéből adódó 

váratlan működési kiadások fedezésére.  

A 2013. évet meghatározta a Mötv.-ből adódó feladatváltozás. A finanszírozásunk szűkre 

szabott volt, amelyet a Vármegyeháza általunk nem használt részeinek hasznosításából, 

valamint a pályázatokból befolyt bevételekkel egészítettük ki. A beszámolási időszak főbb 

költségvetési számait a 9. sz. melléklet tartalmazza. 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Hivatal tevékenységéről fennállása óta ezúttal negyedik alkalommal adtunk számot. A 

megyei önkormányzat megalakulását követő első évtizedben erre még nem került sor, a 

második évezred beköszöntét követően 2001. évben terjesztettük az első beszámolót a 

Közgyűlés elé. Mivel törvény beszámolási kötelezettséget nem írt elő, önkormányzati 

ciklusonként egy alkalommal a Közgyűlés éves munkatervében határozta meg ezt a feladatot. 

A mostani előterjesztés, bár szerkezetét tekintve sokban hasonlít az előzőekhez, mégis más 

követelményeket támasztott az elkészítése során. A korábbi beszámolókban általában 

feladatnövekedésről, bővülő költségvetésről adtunk számot és tevékenységünk sokrétűsége 

mellett fő feladatunk mindenkor a megyei intézményrendszer működőképességének 

megőrzése volt. Mivel a beszámolási időszak második felére megváltozott a megyei 

önkormányzati feladat- és feltételrendszer, egyszerre kellett elszámolni a korábbi feladatok 

végrehajtásáról, az átmeneti időszakról, valamint az új megyei önkormányzati feladatok 

alakulásáról, teljesítésük különböző irányairól. 

Az előterjesztés ezúttal sem tartalmaz tételes elszámolást. Elsősorban a feladat- és 

feltételrendszer változásairól, az e területeken végzett tevékenységünk legfontosabb 

jellemzőiről adtunk számot, bízva abban, hogy az általunk elvégzettek alapvetően ismertek a 

Közgyűlés előtt. A tevékenységünkre vonatkozó tételes adatokat az előterjesztés mellékletei 

tartalmazzák.  

Határozati javaslat: 

A Somogy Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Somogy Megyei Önkormányzati 

Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és a megváltozott feladat- és feltételrendszerre 

figyelemmel a következő időszakra az alábbi feladatokat határozza meg: 

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

feladata. 

2./  A megyei önkormányzatok számára törvényben meghatározott feladatok azonos 

fontosságának hangsúlyozása mellett fordítson kiemelt figyelmet azokra a feladatokra, 

– területfejlesztés, vidékfejlesztés -  amelyek egyaránt érintik a településeket és a 

megyét, színvonalas ellátásuk az előzőeken túl az ország működését is jelentősen 

befolyásolja.  
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3./  A Közgyűlés döntéseire figyelemmel segítse a megyei önkormányzat, valamint a 

megyei közigazgatás más szereplői, a megyében működő állami és civil szervezetek 

együttműködését. 

4./  A hivatali apparátus szervezeti rendjét, szakmai összetételét a mindenkori 

feladatrendszerhez igazítsák, szem előtt tartva a rendelkezésre álló pénzügyi 

forrásokat. 

Felelős:  Dr. Vörös Tamás főjegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

Kaposvár, 2014. február 10. 

         Dr. Vörös Tamás 

 

 

Az előterjesztés elkészítésében közreműködtek: 

a Hivatal köztisztviselői 

 

 

 



                                                                                                          1. számú melléklet 

Somogy Megyei Önkormányzat pályázati tevékenysége 

 

1. Geotermikus kutatások a Dráva medencében (HUHR/0901/2.1.3./0006) 

 

Összköltség:  499.285 Euro  

(Közösségi támogatás: 424.392,24 Euro; Hazai társfinanszírozás - Magyar 

Állam: 45.327,76 Euro)  

Kezdési időpont: 2010. május 1. 

Befejezési időpont: 2012. április 30. 

 

Konzorciumi tagok: Baranya Megyei Önkormányzat, Zala Megyei Önkormányzat, Pécsi 

Tudományegyetem, Eszéki Egyetem 

 

A Dráva-medence egyedülálló paraméterekkel rendelkezik a geotermikus energia-

készletekhez való hozzáférés lehetősége tekintetében. Az adottságok azonban igen kis 

mértékben kerültek feltérképezésre, hiszen a Dráva-medence területének meghatározó részén 

csak az eddig megvalósult szénhidrogén-kutatási célú geofizikai és fúrásos kutatások 

nyújtottak támpontot. A projekt keretében kutatás zajlott, majd a következő fázisban a 

potenciális befektetők (vállalkozások, önkormányzatok, stb.) feltérképezése, valamint a 

fejlesztési szándékok és fejlesztési lehetőségek összehangolása történt meg. A kutatások 

eredményei a turizmusban, épületenergetikai fejlesztések (hűtés-fűtés) során, és további 

számos területen hasznosíthatók. 

 

2. SIKK TÉR - Somogyi Ifjúsági Közösségi és Kábítószer ellenes tér kialakítása és 

komplex működtetése (TÁMOP 5.2.5./B-10/2-2010-0122)   

 

Támogatási összeg: 78.600.000,- (támogatási intenzitás 100%) 

Kezdési időpont: 2012.03.01. 

Befejezési időpont: 2014.02.28. 

 

A projekt célja a Somogy megyei ifjúsági szektor lehetőségeinek növelése érdekében ifjúsági 

szolgáltató központ működtetése, valamint innovatív ifjúsági információs, kortárs segítő és 

tanácsadó kör kialakítása Somogy megye 12 városában, valamint a programhoz kapcsolódni 

kívánó településeken.  

 

3. „Kaposvári vígasságok terének kialakítása” (DDOP 2.1.1/A.B.12-2012-0028) 

 

Támogatási összeg: 495.364.190,- Ft (támogatási intenzitás 100%) 

Kezdési időpont: 2013.05.02. 

Befejezési időpont: 2014.08.30. 

 

A projekt keretében létrehozzuk a kaposvári vígasságok terét, mellyel a közvetlen célunk a 

versenyképes turisztikai attrakciók és szolgáltatások kialakítása Kaposvár szívében. Az 

attrakció összeállítása során kiemelt cél volt a turizmus területi és időbeli koncentrációjának 

csökkentése, és olyan portfólió összeállítása, amely egész évben vonzerőt tud biztosítani és 

páratlan a városban. A projekt megvalósítása során a megyei önkormányzat együttműködik 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Rippl-Rónai Múzeummal, valamint a 

Csiky Gergely Színházzal. 

 



4. „Somogy ifjúságáért – bűnmegelőzési programsorozat” (TÁMOP-5.6.1.B-12/2-2012-

0164) 

 

A projekt tartalma:  

A Somogy Megyei Önkormányzat célja a gyermekek és az ifjúság számára olyan komplex 

program létrehozása, amely a bűnmegelőzés mellett társadalmi és az egyéni életvezetéssel is 

kapcsolatos kérdésekre fókuszál. Programjainkban ezen felül szerepel szakemberek képzése, 

előadások és konferenciák fiatalok számára, iskolai kereteken belül történő ismeretterjesztés, 

interaktív rendezvényszervezés és társadalmi célú foglalkozások munkanélkülieknek. 

Bűnmegelőzési programunkkal célunk a közbiztonság és az élhető, kellemes környezet 

kiterjesztése az egész megyében.  

 

Támogatási összeg: 39.997.805,-Ft 

Kezdési időpont: 2013.04.01. 

Befejezési időpont: 2014.09.30. 

 

5. „Somogy megye területi tervezésének megújítása a megyei területfejlesztési 

tervdokumentumok kidolgozásával, valamint a területi szereplők fejlesztési igényeinek 

feltárásával és gondozásával.” (ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0005) 

 

A projekt célja a Somogy megyei önkormányzat tervezési dokumentumainak elkészítése a 

2014-2020-as uniós programozási időszakra.  

A projekt eredményeinek segítségével a 2014-2020-as uniós időszak tervezését segítő 

részdokumentumokon keresztül az uniós pénzügyi keretünk hatékonyan kerülhet 

felhasználásra. Fontos, hogy hosszú távon is meg legyenek határozva azok az iránymutatások, 

melyek a megye fejlődése szempontjából lényegesek. Ezt a célt szolgálja a kidolgozásra 

kerülő megyei területfejlesztési koncepció, valamint a megyei területfejlesztési program. 

 

Támogatási összeg: 90.000.000,-Ft 

Kezdési időpont: 2013.09.04. 

Befejezési időpont: 2014.09.30. 

 

6. „Developement of common regional strategy in Somogy, Koprivnica Krizevci and 

Bjelovar Bilogora Counties” (HUHR/1101/2.1.4/0005) 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be és nyert Magyarország – Horvátország IPA 

Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) keretében „Közös fejlesztési koncepció kialakítása 

Somogy, Kapronca és Bjelovar megyékben” címmel. A projekt célcsoportja Somogy, 

Kapronca és Bjelovar megye, közvetett módon pedig a határ menti régió magyar és horvát 

oldalon. A projekt várható eredménye a három megyére kiterjedő fejlesztési koncepció, mely 

meghatározza a régió közös tervezési kapacitását és hozzájárul a fejlesztések tervezésének 

folyamatosságához a közös határ menti társadalmi-gazdasági térségben. 

A közösségi támogatási szerződés előkészítése sikeresen megtörtént, azonban az intézményi 

átszervezések (NFÜ megszűnése) miatt a szerződés nem érkezett meg a Somogy Megyei 

Önkormányzathoz 2013-ban. 



2. számú melléklet 

Nemzetközi tevékenység évek szerint: 

 

2011: 

Nemzetközi delegációk, küldés: 

 Ápr. 28-30. Porecs, HR  VINISTRA   5 fő 

 Május 25-28. Härnösand, S  Hivatalos éves látogatás 5 fő 

 Szeptember Valga, EST  Hivatalos éves látogatás 5 fő 

 Október Nantes, F  Konzultatív tanácsülés 2 fő 

 Nov. 24-26. Ponta Delgada, P ERGY Plenáris Közgyűlés 2 fő 

 

Nemzetközi delegációk, fogadás: 

 Március 22-26.Rhein-Neckar járás Bemutatkozó hivatalos látogatás 

 November  Hargita megye  Polgármesteri konferencia 

 

Projekt jellegű tevékenységek: 

 Május 5-10. Mayenne, F Lendületben az Ifjúság - Európa fesztivál 20-25 fő 

 Június Kvár Lendületben az Ifjúság - cseretábor (előkészítő)  6 fő 

 Aug. 15-24. Fonyódliget Lendületben az Ifjúság - cseretábor  50-55 fő 

 Szept. 3-5. Porecs  Öbölátúszás     2 fő 

 Szept. 18-25. Nantes, F Leonardo - szakértői tanulmányút  10 fő 

Fenti tevékenységeken kívül: DRAVA-GASTROLOBBY elszámolás 

 

2012: 

- 2012. május: Cseh nagykövet (Helena Bambasova) fogadása (kulturális, turisztikai, 

üzleti témák) 

- 2012. június: Észt nagykövet (Priit Pallum) fogadása (látogatás a Megyei 

Önkormányzatnál, a Kormányhivatalnál, a Kaposvári Egyetemen és a Kaposi Mór 

Oktató Kórházban.). 

- 2012. július: kínai delegáció fogadása (mezőgazdasági előadások) 

- 2 hónapos ösztöndíj biztosítása Gansu tartományban (Kína) 

A fentiek mellett folyamatos kapcsolattartás a külföldi partnerekkel, az intézményi 

átszervezések kommunikálása, és a jövőben lehetséges, konzorciumban megvalósított 

projektek kidolgozása. 

 

2013: 

A Kapronca, Bjelovar és Somogy közt tervezett IPA projekt (HUHR/1101/2.1.4/0005, 

Common Cross Border Strategy) támogatói döntést kapott. A pályázat alapvető célja, hogy 

kisebb, tematikus tanulmányokra építve, egy nemzetközi fejlesztési stratégiai tanulmány 

formájában elemezze a Horvátország és Magyarország közötti kapcsolatokat, fejlesztési 

lehetőségeket. A 2. számú mellékletben jelzettek szerint a közösségi támogatási szerződés 

előkészítése sikeresen megtörtént, azonban az intézményi átszervezések (NFÜ megszűnése) 

miatt a szerződés nem érkezett meg a Somogy Megyei Önkormányzathoz 2013-ban. Ebből 

kifolyólag a hazai támogatási szerződést sem tudtuk előkészíteni, ami a támogatás folyósítását 

is késlelteti. 

A nemzetközi kapcsolatok döntő részének ápolása 2013-ban a folyamatos kapcsolattartásban 

merült ki. 

 

 



3. sz. melléklet 

I. 

Közgyűlés 
 

 

Közgyűlések száma 2011-ben: 10 

ebből soros: 7 

    soron kívüli: 3 

Tárgyalt napirendek száma: 136 

Megalkotott, illetve módosított rendeletek száma: 23 

Közgyűlési határozatok száma: 109 

 

 

Közgyűlések száma 2012-ben: 8 

ebből soros: 7 

    soron kívüli: 1 

Tárgyalt napirendek száma: 88 

Megalkotott, illetve módosított rendeletek száma: 16 

Közgyűlési határozatok száma:  67 

A megye közigazgatásában jelentős szerepet betöltő szervezetek 

tevékenységéről szóló tájékoztatók száma: 

3 

 

 

Közgyűlések száma 2013-ban: 7 

ebből soros: 6 

    soron kívüli: 1 

Tárgyalt napirendek száma: 71 

Megalkotott, illetve módosított rendeletek száma: 11 

Közgyűlési határozatok száma:  49 

A megye közigazgatásában jelentős szerepet betöltő szervezetek 

tevékenységéről szóló tájékoztatók száma: 

11 

 

 

II. 

Bizottság 
 

 

Bizottsági ülések száma 2011-ben: 28 

 az üléseken tárgyalt közgyűlési napirendek száma:  

 az üléseken tárgyalt bizottsági napirendek száma:  

 

Bizottsági ülések száma 2012-ben: 15 

 az üléseken tárgyalt közgyűlési napirendek száma: 26 

az üléseken tárgyalt bizottsági napirendek száma: 8 

 

Bizottsági ülések száma 2013-ban: 18 

 az üléseken tárgyalt közgyűlési napirendek száma: 33 

az üléseken tárgyalt bizottsági napirendek száma: 12 

 

 



4. sz. melléklet 

 

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 

2012. év 

 

Köztisztviselői állomány 

 Január 01: 18 fő (ebből 4 fő GYES) 

 Május 15-től 17 fő (ebből GYES: 4 fő) 

 Szeptember 18: 17 fő (ebből GYES: 5 fő)  

 December 01: 16 fő (ebből GYES: 5 fő) 

 December 08-tól: 15 fő (ebből GYES: 5 fő) 

 Fenti létszámban a főállású elnök, két főállású alelnök és a főjegyző nincs 

szerepeltetve. Az aljegyzői jogviszony 2012. október 14-ig volt betöltve. 

 Prémiumévek program keretében 3 főt foglalkoztatott a hivatal, melyből ténylegesen 

dolgozik 1 fő. A jogviszonyok a 2016. esztendőben érnek véget. 

 

Munkavállalók állománya: 

 4 fő hivatali munkát támogató (2 fő határozott idejű munkaszerződéssel 

foglalkoztatott, 2 fő határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott) 

 6 fő logisztikai feladatokat ellátó: 2 fő határozatlan idejű munkavállaló, 4 fő 

közhasznú munkavégzés keretében eseti jelleggel foglalkoztatott 

 4 fő LEADER HACS: határozatlan idejű, munkaszerződéssel foglalkoztatottak,  

 1 fő pályázati referens: határozatlan idejű, munkaszerződéssel foglalkoztatott 2012. 

OKTÓBER 01-TŐL 

 1 fő SIKK TÉR vezető: határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott 2012.  

MÁRCIUS 01-2014.02.28. 

 

Hivatali feladatok ellátását segítő állomány: 

 1 fő ügyvéd – megbízási jogviszony, határozatlan idő 

 1 fő rendezvény technikus – megbízási jogviszony, határozott idő 2012. december 31-

ig 

 2 fő múzeumi alkalmazott 

 2 fő takarító, SMIK alkalmazott 

 

2013. év 

 

 16 fő köztisztviselő + 3 fő PÉP program keretén belül foglalkoztatott, közülük 

ténylegesen munkát egy fő végez (főjegyzővel és aljegyzővel együtt) 

 11 fő munkajogviszonyban foglalkoztatott (takarítók, vagyonvédelmi referens, 

pályázati referens, projektasszisztens, gépjárművezetők, közhasznú foglalkoztatott, 

SIKK TÉR vezető) + 5 fő szintén munkajogviszonyban /LEADER HACS/ 

foglalkoztatott munkavállaló, 

 1 fő GYED-es állományban 

 1 fő ügyvéd – megbízási jogviszony, határozatlan idő 

 1 fő rendezvény technikus – megbízási jogviszony, határozott idő 2012. december 31 

 



5. sz. melléklet  

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

Elnöki Tanácsadók 

 

 

 

Elnök      

  

 

Alelnökök 

   

    

Megyei Főjegyző  

 

 

Megyei Aljegyző  

 
- kiemelt pályázatok 

 

- egyéb kiemelt feladatok 

 

        

   - belső ellenőrzési feladatok 

 

- nemzetközi kapcsolatrendszer 

 működtetése 

 

  

  

  

 

 

 

    

 

 Pénzügyi Iroda  
 

- költségvetési feladatok 

- számviteli feladatok 

- pénzügyi feladatok 

- pénztári feladatok 

Önkormányzati és Jogi Iroda Területfejlesztési Iroda 

- közgyűlés és szervei működtetése 

- jogi feladatok 

- választási feladatok 

- humánpolitikai feladatok 

- informatikai feladatok 

- főjegyzői titkársági teendők 

- gondnoki teendők 

 

- főépítész 

- pályázati és monitoring rendszer működtetése 

- megyei területfejlesztési koordinációs feladatok 

- megyei területrendezési koordinációs feladatok 

- vidékfejlesztési feladatok (LEADER HACS-okon 

keresztül) 

- önkormányzati vagyongazdálkodás 

- ifjúsági-, sport- és civil ügyek 

- turisztikai feladatok 

 









9. számú melléklet 

Pénzforgalmi kimutatás 2011-2013. Eft 

Megnevezés 2011. 2012. 2013. 

Költségvetési bevételek 42 321 207 1 126 634 580 951 

Intézményi működési bevételek 4 613 568 51 032 53 062 

Önkormányzatok sajátos 

működési bevételei 
1 552 623 0 0 

Működési célú támogatás értékű 

bevételek ÁHT-n belülről 
9 960 146 75 323 111 061 

Áht-n kívülről végleges 

működési pénzeszközátvétel 
238 081 28 957 30 

Felhalmozási, és tőke jellegű 

bevételek 
63 503 76 800 

Felhalmozási célú támogatás 

értékű bevételek ÁHT-n belülről 
5 948 013 169 560 147 693 

Áht-n kívülről végleges 

felhalmozási pénzeszközátvétel 
1 223 198 1 023 0 

Önkormányzatok költségvetési 

támogatása 
17 819 779 799 508 263 352 

Hosszú lejáratú kölcsönök 

visszatérülése 
3 504 1 155 4 953 

Rövid lejáratú kölcsönök 

visszatérülése 18 592 0 0 

Hosszú lejáratú hitel-felvétel 880 000 0 0 
Tartós hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok 

bevétele 200 0 0 

Költségvetési kiadások 42 097 677 1 211 337 552 537 

Személyi juttatások 8 560 860 238 660 205 628 

Munkaadókat terhelő járulékok 2 263 781 64 133 51 538 

Dologi kiadások 9 827 664 325 748 189 704 

Működési célú támogatás értékű 

kiadások ÁHT-n belülre 
336 349 377 462 35 081 

Áht-n kívülre végleges 

működési pénzeszközátadás 
188 949 740 16 679 

Ellátotttak pénzbeli juttatásai 369 370 0 0 

Felhalmozási, felújítási kiadások 8 241 098 4 708 52 677 

Felhalmozási célú támogatás 

értékű kiadások ÁHT-n belülre 
27 610 199 886 0 

Áht-n kívülre végleges 

felhalmozási pénzeszközátadás 
152 0 230 

Rövid és hosszú  lejáratú 

kölcsönök nyújtása 
58 671 0 1 000 
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