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I. R É S Z  
 

SZEMÉLYI ÜGYEK 
 
 
VÁLASZTÁS, KÖZALKALMAZOTTI JOGVI-
SZONY MEGSZÜNTETÉS, VÁLASZTÁS: 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés 13/2007.(II.16.) sz. határo-
zatával az Ötv. 33/A. §. (2) bekezdés bb) pontjában bizto-
sított jogkörében hozzájárult ahhoz, hogy Jakó Gergely, a 
Somogy Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alelnöke a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. Igazga-
tóságának tagja legyen. 
 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés 14/2007.(III.30.) sz. hatá-
rozatával Teremi Józsefnek, a Somogy Megyei Gyer-
mektábor igazgatójának magasabb vezetői megbízását 
2007. július 01. napjával visszavonta, és 8 hónap felmen-
tési idővel (2007. április 1-től 2007. november 30-ig) 
megszüntette közalkalmazotti jogviszonyát, s 2007. júli-
us 1-től közalkalmazotti jogviszonya megszűnéséig men-
tesítette a munkavégzés alól.  
Megköszönte Teremi Józsefnek közel 3 évtizeden keresz-
tül végzett kiváló munkáját, melynek elismeréseként 2 
havi illetményének megfelelő összegű jutalomban része-
sítette. 
 
 
Mihalovics Jenőnek, a Duráczky József Pedagógiai 
Fejlesztő és Módszertani Központ igazgatójának maga-
sabb vezetői megbízása 2007. július 31. napjával lejárt. A 
Somogy Megyei Közgyűlés 15/2007.(III.30.) sz. határo-
zatával 8 hónap felmentési idővel (2007. április 01-től 
2007. november 30-ig) megszüntette közalkalmazotti 
jogviszonyát, s 2007. augusztus 01. napjától 2007. no-
vember 30. napjáig - közalkalmazotti jogviszonya meg-
szűnéséig - mentesítette a munkavégzés alól. 
A közgyűlés megköszönte Mihalovics Jenőnek közel 3 
évtizeden keresztül végzett kiváló munkáját, melynek 
elismeréseként kettő havi illetményének megfelelő ösz-
szegű jutalomban részesítette. 
 
 
Horváth Ilonának, a Somogy Megyei Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekott-
hon (Somogyvár) igazgatójának magasabb vezetői meg-
bízása 2007. július 31. napjával lejárt. A Somogy Megyei 
Közgyűlés 16/2007.(III.30.) sz. határozatával 8 hónap 
felmentési idővel (2007. április 01-től 2007. november 
30-ig) megszüntette közalkalmazotti jogviszonyát, s 
2007. augusztus 01. napjától 2007. november 30. napjáig 
- közalkalmazotti jogviszonya megszűnéséig – mentesí-
tette a munkavégzés alól. 
A közgyűlés megköszönte Horváth Ilonának több évtize-
den keresztül végzett kiváló munkáját, melynek elisme-
réseként kettő havi illetményének megfelelő összegű 
jutalomban részesítette. 

 
 
Körte Jánosnak, a balatonboglári Mathiász János Kö-
zépiskola és Szakiskola igazgatójának magasabb vezetői 
megbízása 2007. július 31. napjával lejár. A Somogy 
Megyei Közgyűlés 17/2007.(III.30.) sz. határozatával 8 
hónap felmentési idővel (2007. április 01-től 2007. no-
vember 30-ig) megszüntette közalkalmazotti jogviszo-
nyát, s 2007. augusztus 01. napjától 2007. november 30. 
napjáig - közalkalmazotti jogviszonya megszűnéséig - 
mentesítette a munkavégzés alól. 
A közgyűlés Körte János részére - a Kjt 78. §. (4) bekez-
dése alapján - a negyvenéves közalkalmazotti jogvi-
szonnyal járó jubileumi jutalmat a jogviszony megszün-
tetésekor – külön határozatban foglaltak szerint – kifizeti 
a munkáltató. 
A közgyűlés megköszönte Körte Jánosnak több mint két 
évtizeden keresztül végzett kiváló munkáját, melynek 
elismeréseként kettő havi illetményének megfelelő ösz-
szegű jutalomban részesítette. 
 
 
Endrődi Jánosnénak, a Somogy Megyei Óvoda, Általá-
nos Iskola és Gyermekotthon (Nagyszakácsi) igazgatójá-
nak magasabb vezetői megbízatása 2007. augusztus 31. 
napjával lejár. A Somogy Megyei Közgyűlés 
18/2007.(III.30.) sz. határozatával 8 hónap felmentési 
idővel (2007. március 31-től november 30-ig) megszün-
tette közalkalmazotti jogviszonyát, s a felmentési idő 
teljes időtartamára mentesítette a munkavégzés alól.  
A közgyűlés megköszönte Endrődi Jánosnénak több mint 
három évtizeden keresztül végzett kiváló munkáját. A 
Kjt. 37. §. (6)-(7) bekezdése szerint 8+4, összesen 12 
havi átlagkeresetének megfelelő összegű végkielégítés-
ben részesítette. 
 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés 19/2007.(III.30.) sz. hatá-
rozatában a Ptk. 74/B-74/C. §-ában foglalt alapítói jog-
körében - tudomásul véve dr. Sótonyi Sándor lemondását 
- a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító 
okiratát módosítja, nevének, céljának, vagyonának sé-
relme nélkül és dr. Undi Jánosnét az Oktatási Hivatal 
OKÉV Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság érettségi 
referensét, kaposvári lakost megválasztotta, aki vállalta a 
tisztséget és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett.  
Ennek megfelelően az alapító okirat II/3. pontja az aláb-
biak szerint módosul:  
A kuratórium elnöke: dr. Undi Jánosné az Oktatási Hiva-
tal OKÉV Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság érettségi 
referense. 
A Ptk. 74/C.§(1) bek. értelmében a kuratórium tagja, 
elnöke kijelölése, illetve választása csak a bírósági nyil-
vántartásba vétellel egyidejűleg válik hatályossá.  
A közgyűlés köszönetét fejezte ki dr. Sótonyi Sándornak 
az eddig elvégzett munkájáért. 
A közgyűlés elrendelte a Somogy Megyei Közoktatási 
Közalapítvány ezen módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratának megküldését a Somogy Megyei 
Bírósághoz a változás bírósági nyilvántartásba vétele 
végett. 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 20/2007.(III.30.) sz. hatá-
rozatával a Ptk. 74/B. – 74/C.– 74/G. §-aiban foglalt 
jogkörében a Tudományos Életért Közalapítvány alapító 
okiratának 16/1. pontját módosítja akként, hogy Papp 
János kaposvári lakos lemondása miatt megüresedett 
felügyelő szervezeti elnöki helyre Győrfi István buda-
pesti lakost, a Kaposvári Egyetem gazdasági igazgatóját 
jelölte, illetőleg választotta meg. 
A módosítás a közalapítvány nevét, célját, vagyonát, 
képviselőjét nem érinti. 
 
 
Somogy Megye Közgyűlése 21/2007.(III.30.) sz. határo-
zatával a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
1997. évi LXVII. tv. alapján négy évre a Somogy Megyei 
Bírósághoz, ill. a Munkaügyi Bírósághoz az alábbi sze-
mélyeket ülnöknek választotta: 
 
Megyei bírósághoz: 

Sor-
sz. Név 

1)  Benkő József 
2)  Bognár Dezsőné (sz. Tóth Mária Magdolna) 
3)  Borbély Zoltánné (sz. Ignácz Mária) 
4)  Fenyár Lászlóné (sz. Kéki Magdolna) 
5)  Gál Jenő 
6)  Horváth Emilné (sz. Elek Mária) 
7)  Kovács József 
8)  Laurum Anna 
9)  Molnár Tibor 
10)  Rácz László 
11)  Serbán László 
12)  Szilasi László 

 
Fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bírósághoz: 

Sor-
sz. Név 

1)  Bedő Kornél 
2)  Bózsa Lászlóné (sz. Horváth Aranka Ilona) 
3)  Gáspár Andrásné (sz. Dobroczki Judit) 
4)  Hitzó Istvánné (sz. Koltay Mária) 

 
Munkaügyi Bírósághoz: 

Sor-
sz. Név 

1)  Barbarics Lászlóné (sz. Baumgartner Mária) 
2)  Bertáné Bóli Klára Andrea 
3)  Bodó József 
4)  Bójás Gyula 
5)  Farkas Jánosné (sz: Erdélyi Anna) 
6)  Fehér Nándorné (sz. Gróf Gyöngyi) 
7)  Földi Mihály  
8)  Frank József 
9)  Futó Gyuláné (sz. Bizderi Margit) 
10)  Juhász Józsefné (sz. Morvay Zita) 
11)  Kissné Miszi Aranka 
12)  Moórné Tóth Mária 

 
 
13)  Nagy Istvánné (sz. Béles Ilona Éva) 
14)  Németh Gáborné (sz. Müller Gabriella) 
15)  Paksi Miklósné (sz. Turlo Ludmilla) 
16)  Pungorné Keczeli Mária 
17)  Rohács Zsuzsanna 
18)  Szabó Lászlóné (sz. Hideg Márta) 
19)  Szelthafner Györgyné (sz. Bognár Ilona) 
20)  Szép Rózsa 
21)  Tabi Miklósné (sz. Zsömbölyi Rozália) 
22)  Tölgyesi József 
23)  Vajdáné Kovács Tünde Mária 
24)  Virágh Árpád 

 
 
 

II. R É S Z  
 

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 
 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés 
 

6/2007.(IV.24.) számú 
 

r e n d e l e t e  
 
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztvi-
selői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

szóló 4/2002.(V.18.) ÖR. módosításáról 
 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatok-
ról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. 
(1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról 
szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (további-
akban: Ktv.) 4.§ és 44/A §-a alapján a Somogy Megyei 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módo-
sul: 
 
„(2) A rendelet 6-9.és 11. §-aiban foglalt rendelkezéseket 
a közgyűlés elnökére, és a közgyűlés főfoglalkozású 
alelnökeire is alkalmazni kell.” 
 

2. § 
 
A rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módo-
sul: 
 
„(1) A köztisztviselő munkaideje heti negyven óra, hétfő-
től – csütörtökig 7.30 – 16.10 óráig, pénteken 7.30 – 
12.50 óráig tart.” 
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3. § 
 
A rendelet 11. § (3) bekezdése az alábbiakra módosul: 
 
„(3) Az a köztisztviselő, akinek saját háztartásában eltar-
tott gyermeke alap-, közép-, ill. felsőfokú tanintézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytat, legfeljebb a 
gyermek 23 éves koráig évente 1 alkalommal szociális 
támogatásban (beiskolázási támogatás) részesíthető.” 
 

4. § 
 
A rendelet VIII. fejezetének „Az illetékügyi feladatokat 
ellátó köztisztviselők jutalékrendszeréről” szóló 17.§. - 
22.§-ai hatályukat vesztik.  

 
5. § 

 
A rendelet 24.§. (2) bekezdése hatályát veszti.  
 

6. § 
 
A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti. 
 

7. § 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdeté-
séről a főjegyző gondoskodik.  
 
 

Dr. Vörös Tamás sk. Gelencsér Attila sk. 
megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 

 
 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés 
 

7/2007.(III.30.) számú 
 

r e n d e l e t e  
 

a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló többször módosított 

8/2003. (V. 5.) ÖR módosítására 
 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bek. és 18. § (1) 
bekezdése felhatalmazása alapján a 8/2003. (V. 5.) ÖR. 
sz. rendeletével megállapított, a Somogy Megyei Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (a 
továbbiakban: SZMSZ) egyes rendelkezéseit az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

1. §. 
 
Az SZMSZ VIII. Az Önkormányzati Hivatal című fejezet 
75. § (5) és (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
 

 
 
(5) A hivatal belső szervezeti egységei: 

a) Főjegyzői Titkárság (főosztály) 
b) Pénzügyi Főosztály 
c) Humánszolgáltatási Főosztály 
d) Stratégiai Fejlesztési Főosztály 
e) Védelmi Koordinációs Igazgatóság 

 
(8) A hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, akik 

az SZMSZ 74. § (2) bekezdés alkalmazását kivéve 
főosztályvezetők, a közgyűlés elnökének egyetérté-
sével a főjegyző bízza meg, aki a megbízást követő-
en tájékoztatja a közgyűlést. 

 
2. §. 

 
Az SZMSZ 10. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. 
sz. melléklete lép. 
 

3. §. 
 
Ez a rendelet a kihirdetéssel lép hatályba. A kihirdetésről 
a megyei főjegyző a 2007. március 30-i ülés szünetében a 
Megyeháza földszintjén elhelyezett hirdetőtáblára való 
kifüggesztéssel gondoskodik, valamint megjelenteti a 
Somogyi Közlönyben. 
 
 

Dr. Vörös Tamás sk. Gelencsér Attila sk. 
megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 
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Belső Ellenőrzési Iroda 
Költségvetési Ellenőrzési Társulás 

Egészségügyi, Szociálpolitikai és Gyer-
mekvédelmi Iroda 

Oktatási és Közművelődési Iroda 
Sportiroda 

Költségvetési Iroda 
Számviteli Iroda 
Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda 
Beruházás-szervező Társulás 
Gondnokság Esélyek Háza 

Humánpolitikai Iroda 
Informatikai és Választási Iroda 
Önkormányzati és Jogi Iroda 
Tisztségviselői Iroda 

Területfejlesztési Iroda 
Főépítészi Iroda 
Nemzetközi Iroda 
Pályázati Iroda 
Turisztikai Iroda 
Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulás 
Munka-. Tűzvédelmi és Adó-tanácsadói 

Társulás 
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III. R É S Z  
 

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 
 
22/2007.(III.30.) KH. 
 
A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdeké-
ben történő létszámleépítésről szóló 3/2007.(II.16.) 
KH. módosítása 
 
 
1) A Somogy Megyei Közgyűlés a 3/2007.(II.16.) KH-t 

módosítva a Somogy Megyei Művelődési Központnál 
10 álláshely megszüntetését rendeli el, ezzel egyidejű-
leg a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának az 
engedélyezett létszámát 1 fővel növeli.  
A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg.  
 
Felelős: Károly Irma igazgató, Somogy Megyei Mű-

velődési Központ 
 Dr. Winkler Ferenc igazgató, Somogy Me-

gyei Múzeumok Igazgatósága 
Határidő: 2007. március 31. 
 

2) A közgyűlés megbízza a megyei főjegyzőt, hogy a 
módosított létszámleépítés költségvetési rendeleten tör-
ténő átvezetését a 2007. áprilisi közgyűlésre terjessze 
elő. Ennek megfelelően a módosított létszámleépítés-
ben érintett intézmény engedélyezett létszáma a követ-
kezőképpen alakul:  

 
 2007. janu-

ár 1. enge-
délyezett 
létszám 

Létszámle-
építést kö-
vetően en-
gedélyezett 

létszám 
Somogy Megyei Múze-
umok Igazgatósága Ka-
posvár 

91 fő 75 fő 

 
A Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek és 
hivatalának engedélyezett létszáma 4.794 főről 4.575 
főre módosul a létszámleépítést követően. 
 
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 
Határidő: 2007. április 27. 
 

3) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a So-
mogy Megyei Önkormányzat módosított létszámcsök-
kentési döntéseihez kapcsolódó kötelezettségek teljesí-
téséhez kiírt költségvetési hozzájárulás iránti pályázat 
benyújtására.  
 
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 
Határidő: 2007. április 15. 

 
 

 
 
23/2007.(III.30.) KH. 
 
A közművelődési intézmények közös gazdasági, mű-
szaki szervezetének létrehozása 
 
 
1) A Somogy Megyei Közgyűlés 2007. július 1-i hatállyal 

a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Somogy 
Megyei Levéltár valamint a Megyei és Városi Könyv-
tár önálló gazdálkodási jogkörét megszünteti. Az in-
tézményeket részben önállóan gazdálkodó, előirányza-
taik felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szer-
vekké alakítja át. A Somogy Megyei Közgyűlés a rész-
ben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénz-
ügyi-gazdasági feladatainak ellátására a Somogy Me-
gyei Önkormányzati Hivatalt jelöli ki.  
 
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 
Határidő: 2007. július 1. 
 

2) A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a megyei 
főjegyzőt, hogy a feladatok részletes megosztását dol-
gozza ki az önkormányzati hivatal és az intézmények 
között, és az államháztartás működési rendjéről szóló 
kormányrendelet 14 §. (5) bekezdése szerinti megálla-
podást írja alá.  
 
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 
Határidő: 2007. június 30. 
 

3) A Somogy Megyei Közgyűlés a 2006. évi CXXVII. tv. 
5. sz. melléklete 9. pontjában foglaltak figyelembe vé-
telével az érintett intézményeiben a létszámleépítés 
végrehajtását rendeli el a gazdasági-pénzügyi feladatok 
átszervezése miatt. A létszámleépítésben érintett dolgo-
zók tovább foglalkoztatására az önkormányzat költség-
vetési szerveinél a meglévő üres és előreláthatólag a 
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshe-
lyeken, illetve szervezeti változás, feladatellátás követ-
keztében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshe-
lyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkozta-
tására nincs lehetőség. Az önkormányzat a tevékenysé-
gi körébe tartozó feladatokat a létszámleépítés ellenére 
változatlan színvonalon meg tudja oldani a tárgyévben 
és a következő években is. A megszüntetett álláshelyek 
5 évig nem állíthatók vissza.  
 
- Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 

Kaposvár 4 fő 
- Somogy Megyei Levéltár 1 fő 
- Megyei és Városi Könyvtár 2 fő 

 
A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy a 
szükséges munkáltatói (létszám, bér) intézkedéseket te-
gyék meg. A megállapított intézményi költségvetési ke-
reten belül – a létszámleépítéseket figyelembe véve – 
az alapfeladatok sérelme nélküli működést folyamato- 
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san biztosítsák, és a létszámleépítést ennek megfelelően 
hajtsák végre. Készítsék elő az alapító okirat és az 
SZMSZ módosítását. 

 
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 
 Varga Róbert igazgató Megyei és Városi 

Könyvtár, Kaposvár 
 Dr. Bősze Sándor igazgató Somogy Megyei 

Levéltár, Kaposvár 
 a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 

igazgatója, Kaposvár 
Határidő: 2007. július 1. (a létszámleépítések végrehaj-

tásáért, munkáltatói intézkedések megtételé-
ért) 

 2007. június 15. (alapító okirat közgyűlés elé 
terjesztéséért) 

 
4) A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a jóvá-

hagyott létszámleépítés költségvetési rendeleten történő 
átvezetését a 2007. áprilisi közgyűlésre terjessze elő. 
Ennek megfelelően a leépítésben érintett intézmények 
engedélyezett létszáma a következőképpen alakul:  

 
 

2007. jan. 
1.-i engedé-

lyezett 
létszám (fő) 

Létszámle-
építést 

követően 
engedélye-

zett lét-
szám (fő)*

Megyei és Városi Könyv-
tár Kaposvár 74 65 

Somogy Megyei Levéltár 
Kaposvár 26 23 

Somogy Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága Kapos-
vár 

91 71 

 
* Figyelembe véve a közgyűlés 3/2007.(II. 16.) sz. dön-

tését is.  
 
A Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek és 
hivatalának az engedélyezett létszáma a 2007. január 1-
én engedélyezett 4.794 főről 4.568 főre módosul a lét-
számleépítést követően. 
 
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 
Határidő: 2007. április 27. 
 

5) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a So-
mogy Megyei Önkormányzat létszámcsökkentési dön-
téseihez kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez kiírt 
költségvetési hozzájárulás iránti pályázat benyújtására.  
 
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 
Határidő: 2007. július 15. 

 
 
 
 
 

 
 
24/2007.(III.30.) KH. 
 
A JOGAR Továbbképző Központ és Hotel önkor-
mányzati intézményként történő megszüntetése 
 
 
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés az Áht. 90. § (1) bekez-

dés c./ pontja alapján – más módon történő feladatellá-
tás miatt – a Jogar Továbbképző Központ és Hotelt, 
mint önkormányzati költségvetési szervet 2007. június 
30-i hatállyal megszünteti. Az intézményt a vagyonke-
zelő Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint 
központi költségvetési szerv, kizárólagos fenntartásába 
és működtetésébe adja. 

 Az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében foglalt 
megállapodásokat jóváhagyja, az OKF-el kötendő 
megállapodás 2) pontját kiegészíti azzal, hogy a JO-
GAR Továbbképző Központ és Hotel 2006. évi tartozá-
sából még rendezetlen 12.535.396 Ft összegű tartozás 
tulajdonosi arányban 2007. június 30-ig kerüljön ren-
dezésre. Az előterjesztés 3. számú mellékletét képező 
megszüntető okiratot elfogadja. (A megállapodások és 
a megszüntető okirat a határozat melléklete.) 

 
2./ Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény meg-

szüntető okiratát küldje meg a Magyar Államkincstár 
Somogy Megyei Igazgatóságának a törzskönyvi nyil-
vántartásból való törlés érdekében. 

 
3./ Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az 

OKF-el történő megállapodásokat és a megszüntető ok-
iratot aláírja. 

 
Felelős: Gelencsér Attila a megyei közgyűlés elnöke 
 Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 
Határidő: 2007. május 31. 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
melyet kötöttek egyrészről a Somogy Megyei Önkor-
mányzat (7400 Kaposvár, Csokonai utca 3., képviseli: 
Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke), a további-
akban: önkormányzat, másrészről pedig az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, 
Mogyoródi u. 43., képviseli: Dr. Tatár Attila főigazgató), 
a továbbiakban: OKF az alulírt napon és helyen, az aláb-
bi feltételek szerint: 
 
1./ A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a 

Balatonföldvár, Spur I. u. 18. szám alatti „JOGAR” 
Továbbképző Központ és Hotel elnevezésű költség-
vetési szervet jogelődeik a Somogy Megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottsága és a HM Polgári Védelem 
Országos Parancsnoksága közösen létesítették és 
alapították. A költségvetési szerv székhelyéül szol-
gáló, a balatonföldvári 449. hrsz. alatti ingatlan a 
Somogy Megyei Önkormányzat 379/1000 és a Ma-
gyar Állam (kezelő az OKF) 621/1000 arányú közös 
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tulajdonában áll. Ugyanilyen arányban tulajdonosai 
a felek az intézmény által a feladatellátáshoz hasz-
nált ingó vagyonnak is. A „JOGAR” Továbbképző 
Központ és Hotel a Somogy Megyei Közgyűlés 
42/1997. (V.27.) számú határozatával kiadott alapító 
okirat szerint a Somogy Megyei Önkormányzat fel-
ügyelete és az alapító-tulajdonosok által létrehozott 
közös intézményirányító bizottság irányítása alatt 
áll.  

 
2./ A felek megállapodnak abban, hogy 2007. július 1-

jei hatállyal a „JOGAR” Továbbképző Központ és 
Hotel az OKF kizárólagos felügyelete és működteté-
se alá kerül. Ennek érdekében a Somogy Megyei 
Önkormányzat a fenntartói jogok átadásával egyide-
jűleg az intézményt, mint saját önkormányzati költ-
ségvetési szervét megszünteti, az OKF pedig, mint 
egyedüli és állami fenntartó az intézmény részére új 
alapító okiratot bocsát ki. Megállapodnak továbbá a 
felek, hogy az önkormányzat továbbra is részt vesz 
az intézmény irányításában, az intézmény alapító 
okiratában szabályozott intézményirányító bizottsá-
got továbbra is működtetik, továbbá, hogy az OKF 
az intézmény vezetőjét a Somogy Megyei Önkor-
mányzat egyetértésével nevezi ki.  

 
3./ A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2./ 

pontban hivatkozott szervezeti változáshoz szüksé-
ges döntést olyan időben hozzák meg, hogy a válto-
zás 2007. július 1-jén hatályba léphessen.  

 
A vagyonátadás 2007. június 30-ai állapotnak meg-
felelően az államháztartás szervezetei, beszámolásai 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 13/A § 
előírása szerint elkészített egyeztető vagyonleltárral 
alátámasztott költségvetési beszámoló alapján törté-
nik.  

 
4./ A felek megállapodnak, hogy az intézmény műkö-

déséhez szükséges 20 fő státuszt a megyei önkor-
mányzat átad az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság részére.  

 
5./ A felek megállapodnak abban, hogy az önkormány-

zat és az OKF az intézményt a jövőben is a jelenlegi 
feltételekkel és térítési díj mellett, illetve a tulajdo-
nosokra vonatkozó mindenkori feltételek mellett ve-
heti igénybe.  

 
6./ Az OKF jogosult az intézményi ingatlan- és ingó 

vagyont az intézmény működésének céljára mindad-
dig térítésmentesen használni, amíg az 1./ pontban 
megjelölt költségvetési szervet működteti. Az in-
gyenes használat joga a „JOGAR” Továbbképző 
Központ és Hotel működtetésén kívüli más célú 
használatra nem terjed ki.  

 
 
 

 
 
 Az intézmény használatában lévő vagyontárgyakat a 

megyei önkormányzat 2007. június 30-i leltár szerint 
tételesen átadjaz OKF-nek, saját nyilvántartásaiból 
kivezeti, az OKF pedig a saját nyilvántartásaiba be-
vezeti. 

 
7./ A felek megállapodnak abban, hogy az intézmény 

működését szolgáló ingó- és ingatlanvagyon rendes 
fenntartási, pótlási költségei az OKF-et terhelik, míg 
az esetleges rendkívüli kiadások viselése a felek ál-
tal kötendő külön megállapodás szerint történik. 
Egyebekben az intézmény használatában lévő va-
gyontárgyak tekintetében a Ptk.-nak a közös tulaj-
donra vonatkozó szabályai az irányadók.  

 
8./ A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen 

megállapodás nem érinti az önkormányzatnak, mint 
résztulajdonosnak azt a jogát, hogy az ingatlan tu-
lajdoni hányadát – az OKF elővásárlási jogának biz-
tosítása mellett – értékesítse.  

 
9./ A felek az intézmény jelenleg fennálló költségvetési 

hiányát 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 
külön megállapodásban rendezik.  

 
A felek ezt a megállapodást, mint az akaratukkal min-
denben megegyező, egyetértőleg az aláírásukkal látják 
el.  
 
Kelt:---------------------------------------- 
 
 

Gelencsér Attila Dr. Tatár Attila 
a Somogy Megyei Közgyűlés 

Elnöke 
OKF Főigazgató 

 
 
E megállapodást készítettem és  
ellenjegyzem: 
 
 
Kelt:----------------------------------------- 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

melyet kötöttek egyrészről a Somogy Megyei Önkor-
mányzat (7400 Kaposvár, Csokonai utca 3., képviseli: 
Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke), a további-
akban: önkormányzat, másrészről pedig az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, 
Mogyoródi u. 43., képviseli: Dr. Tatár Attila főigazgató), 
a továbbiakban: OKF az alulírt napon és helyen, az aláb-
bi feltételek szerint: 
 
1./ A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a 

Balatonföldvár, Spur I. u. 18. szám alatti „JOGAR” 
Továbbképző Központ és Hotel elnevezésű költség-
vetési szervet jogelődeik a Somogy Megyei Tanács 
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Végrehajtó Bizottsága és a HM Polgári Védelem 
Országos Parancsnoksága közösen létesítették és 
alapították. A költségvetési szerv székhelyéül szol-
gáló, a balatonföldvári 449. hrsz. alatti ingatlan a 
Somogy Megyei Önkormányzat 379/1000 és a Ma-
gyar Állam (kezelő az OKF) 621/1000 arányú közös 
tulajdonában áll. Ugyanilyen arányban tulajdonosai 
a felek az intézmény által a feladatellátáshoz hasz-
nált ingó vagyonnak is. A „JOGAR” Továbbképző 
Központ és Hotel a Somogy Megyei Közgyűlés 
42/1997. (V.27.) számú határozatával kiadott alapító 
okirat szerint a Somogy Megyei Önkormányzat fel-
ügyelete és az alapító-tulajdonosok által létrehozott 
közös intézményirányító bizottság irányítása alatt 
áll.  

 
2./ A felek megállapodnak abban, hogy a „JOGAR” 

Továbbképző Központ és Hotel 2006. évi tartozásá-
ból még rendezetlen 12.535.396,-Ft összegű tarto-
zást tulajdonosi arányban 2007. június 30-ig rende-
zik a Somogy Megyei Önkormányzat felé.  

 
3./ A „JOGAR” Továbbképző Központ és Hotel 2007. 

július 1-jei OKF részére történő tényleges átadásáig 
az intézmény esetleges további elszámolási külön-
bözetéből adódó kötelezettség OKF-et terheli. 

 
A felek ezt a megállapodást, mint az akaratukkal min-
denben megegyező, egyetértőleg az aláírásukkal látják 
el.  
 
Kelt:---------------------------------------- 
 
 

Gelencsér Attila Dr. Tatár Attila 
a Somogy Megyei Közgyűlés 

Elnöke 
OKF Főigazgató 

 
E megállapodást készítettem és  
ellenjegyzem: 
 
Kelt:----------------------------------------- 
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 
A Somogy Megyei Önkormányzat, mint a Jogar Tovább-
képző Központ és Hotel alapítói jogainak gyakorlója a 
Somogy Megyei Tanács VB. 188/1984.(XII.11.) számú 
határozatával – a BM Polgári Védelem Országos Pa-
rancsnokságával közösen – alapított költségvetési szerv-
nek, mint önkormányzati költségvetési szervnek a meg-
szüntetésére az 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bekez-
dés c./ pontja és a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 11. 
§ (1) – (3) bekezdése alapján az alábbi megszüntető ok-
iratot adja ki. 
 
A megszűnt költségvetési szerv neve, székhelye: 
 

Jogar Továbbképző Központ és Hotel 
Balatonföldvár, Spur I. u. 18. 

 
 
A megszűnt költségvetési szerv felügyeleti szerve: 
 

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. 

 
A megszüntetés jogalapja: 
 

1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bek. c./ pont 
 

A megszüntetett szerv feladatainak jövőbeni ellátása, az 
ellátásra nem kerülő feladatok meghatározása: 
 

A költségvetési szerv alapító okirata szerinti alapfel-
adatokat a Somogy Megyei Önkormányzat a jövőben 
szolgáltatás-vásárlással látja el, a kiegészítő felada-
tok nem kerülnek ellátásra. 

 
A költségvetési szerv jogutódlásáról nem kell rendelkez-
ni, mert az, mint önálló jogi személy nem, csak, mint a 
Somogy Megyei Önkormányzat költségvetési szerve 
szűnik meg. A továbbiakban fenntartója és az alapítói 
jogok gyakorlója – a tulajdonosok megállapodása alapján 
– a vagyonkezelő Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság, mint központi költségvetési szerv. 
 
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 
 

A költségvetési szerv azon vagyona, amely jelenleg 
a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában van, 
továbbra is megyei önkormányzati tulajdon marad. 
Ezt a vagyont az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság térítésmentesen használhatja mindaddig, 
amíg működteti a Jogar Továbbképző Központ és 
Hotelt. A Somogy Megyei Önkormányzatnak az in-
tézményi vagyonon fennálló tulajdoni hányada felet-
ti rendelkezési joga fennmarad. 

 
A költségvetési szervben jelenleg foglalkoztatottak köz-
alkalmazotti jogviszonyát az önkormányzati költségveté-
si szervként történő megszűnés nem érinti. 
 
A megszűnés időpontja: 2007. június 30. 
 
Záradék:  A Jogar Továbbképző Központ és Hotel elne-

vezésű költségvetési szervét a Somogy Megyei 
Önkormányzat a közgyűlés 24/2007.(III.30.) 
számú határozatával az 1992. évi XXXVIII. tv. 
90. § (1) bekezdés c./ pontja alapján megszün-
tette. 

 
Kaposvár, 2007. ……………….. 
 
 Gelencsér Attila sk. 
 Somogy Megyei Közgyűlés 
 elnöke 
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25/2007.(III.30.) KH. 
 
A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társu-
lásban történő speciális gyermekotthoni ellátás meg-
szervezése 
 
 
1) A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Dél-

Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, a Tár-
sulásban részt vevő megyei önkormányzatok és Pécs 
Megyei Jogú Város, valamint a Bezerédj-
Kastélyterápia Alapítvány között megkötendő – a hatá-
rozat 1. számú melléklete szerinti – a gyermekvédelmi 
szakellátás keretébe tartozó pszichoaktív szerekkel 
küzdő gyermekek ellátására vonatkozó megállapodást. 

 
2) A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat költ-

ségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja a 
megállapodásban rögzítettek szerint az 1 férőhely után 
a havi 50.000,-Ft, valamint az 1 fő tényleges ellátása 
után további havi 71.000,-Ft hozzájárulást. Ez éves 
szinten együttesen legfeljebb 1.452.000,-Ft kötelezett-
ség vállalását jelenti. 

 
3) A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyű-

lés elnökét a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 

Megállapodás 
 
 
A Dél-Dunántúli Önkormányzati Társulás 7621 Pécs, 
Széchenyi tér 1., (továbbiakban Társulás) képviselője Dr. 
Hargitai János elnök, 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs Széche-
nyi tér 9., képviselője Dr. Hargitai János elnök, 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, 
Széchenyi tér 1., képviselője: Tasnádi Péter polgármes-
ter, 
Somogy Megyei Önkormányzat 7400 Kaposvár, Cso-
konai V.M. u. 3., képviselője Gelencsér Attila elnök, 
Tolna Megyei Önkormányzat 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13., képviselője Dr. Puskás Imre elnök 
(továbbiakban: Önkormányzatok) 
 
valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány Pécs, 
Olga u. 3.  (továbbiakban Alapítvány) képviselője Sándor 
Zoltán, a kuratórium elnöke 
 
a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó 
pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek ellátására vo-
natkozólag a következőkben állapodik meg: 
 
1. A Társulás és az Önkormányzatok ellátási szerződést 

kötnek az Alapítvánnyal a kötelező önkormányzati 
feladatot jelentő pszichoaktív szerekkel küzdő 10 fiú 
 

 
 

gyermekvédelmi szakellátásának biztosítására 2007. 
évre, melyből az Önkormányzatokat az alábbi meg-
osztásban illeti meg férőhely  
Baranya Megyei Önkormányzatot 6 férőhely, 
Pécs Megyei Jogú Várost 2 férőhely, 
Somogy Megyei Önkormányzatot 1 férőhely, 
Tolna Megyei Önkormányzatot 1 férőhely. 

 
2. A szerződő felek az 1. pontban foglaltaknak megfele-

lő, mindösszesen tíz férőhelyre szóló ellátási szerző-
dést 2007. március 1. napjától 2008. február 28. nap-
jáig, határozott időtartamra – 12 hónapra - kötik meg. 

 
3. A Társulás és az Önkormányzatok vállalják, hogy az 

Alapítványnak - a normatív állami hozzájárulással 
nem fedezhető kiadások finanszírozása céljából:  
a.) a tíz férőhely biztosítása fejében 12.000.000,- Ft, 

azaz tizenkettőmillió forint szolgáltatási díjat fizet 
meg, ebből:  
• 2007. évben  10.000.000,-  azaz  tízmillió forin-

tot,   
• 2008. évben 2.000.000,- azaz kettőmillió forin-

tot, 
b.) a férőhely biztosítás után fizetendő költségtérítést 

a Felek az alábbiak szerint fizetik:  
• Baranya Megyei Önkormányzat 3.600 ezer, azaz 

hárommillió-hatszázezer forintot, 
• Pécs Megyei Jogú Város 1.200 ezer, azaz egy-

millió-kétszázezer forintot, 
• Somogy Megyei Önkormányzat 600 ezer, azaz 

hatszázezer forintot, 
• Tolna Megyei Önkormányzat 600 ezer, azaz 

hatszázezer forintot, 
• A Társulás 500 ezer, azaz ötszázezer forintot. 

c.) a ténylegesen ellátottak száma után  
• az Önkormányzatok további 71.000,-Ft/fő/hó, 
• a Társulás további 79.633,-Ft/fő/hó költségtérí-

tést fizet az Alapítványnak. 
A költségtérítés felhasználható minden, az ellátot-
tak gondozásával, egészségügyi ellátásával, elhe-
lyezésével, személyes szükségleteivel összefüggő 
kiadás teljesítésére. 
 

4. A Társulás és az Önkormányzatok jelen megállapo-
dásban meghatározott költségtérítésüket az Alapít-
vány Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 
50800111-11130170 számú számlájára utalják az 
alábbiak szerint: 
a.) a 3.b. pont szerinti költségtérítést havi egyenlő 

részletekben. Az összesen 1.000.000,- azaz egy-
millió forint összegből:  
• Baranya Megyei Önkormányzat 300 ezer, azaz 

háromszázezer forintot, 
• Pécs Megyei Jogú Város 100 ezer, azaz egy-

százezer forintot, 
• Somogy Megyei Önkormányzat 50 ezer, azaz 

ötvenezer forintot, 
• Tolna Megyei Önkormányzat 50 ezer, azaz öt-

venezer forintot, 
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• A Társulás 500 ezer, azaz ötszázezer forintot 
utal át az Alapítványnak a tárgyhót megelőző hó 
utolsó napjáig.  

b.) A tényleges ellátottak után fizetendő 3.c. pontban 
meghatározott költségtérítést a Társulás utalja, 
• az első alkalommal 1.506.330,- azaz egymillió-

ötszázhatezer-háromszázharminc forint össze-
get, jelen megállapodás aláírását követő 10 na-
pon belül,  

• a következő havi költségtérítéseket szintén ha-
vonta, a tárgyhavi jelentés kézhezvételét követő 
10 napon belül. 

• Az első hónap megelőlegezéséből adódó esetle-
ges túlfizetés a 2007. év novemberre járó költ-
ségtérítésből kerül levonásra. 

Az önkormányzatok negyedévente, a negyedévet 
követő hó 18. napjáig utalják a Társulás által meg-
előlegezett költségtérítést a Társulás írásos értesí-
tése (fax vagy e-mail) alapján. Az első utalásra 
2007. április 18-ig kerül sor. 

 
5. A gyermek elhelyezése a hatályos jogszabályok sze-

rint az illetékes gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakvéleménye, az illetékes területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat javaslata alapján, az illetékes gyámhi-
vatal határozatával történik. Az elhelyezési értekezle-
ten az Alapítvány gyermekotthonának vezetője, illet-
ve megbízottja is részt vesz. 

 
6. Az Alapítvány vállalja, hogy a jogszabályokban, 

egyéb szerződésekben előírtakon túl 
• a férőhelyek betöltésénél a jelen megállapodásban 

meghatározott arányokat figyelembe veszi, attól 
csak a Társulással való egyeztetést követően, az 
egyeztetésnek megfelelően tér el; 

 
• havonta, a hó 10. napjáig írásban jelzi a Társulásnak 

és az érintett önkormányzatnak a 60 napon belül 
felszabaduló férőhelyet, az intézményből tartósan, 
igazolatlanul távollevők számát az érintett önkor-
mányzat feltüntetésével (tartósnak minősül a 6 hó-
napon belül harminc napot meghaladóan engedély 
nélküli távollét); 

 
• havonta, tárgyhót követő hónap 10. napjáig a Társu-

lás felé jelenti az ellátottak átlagos létszámát ön-
kormányzatonkénti bontásban; 

 
• 2007. október 31-ig előzetes beszámolót küld a 

költségek I-III. negyedévben való alakulásáról – 
legalább személyi jellegű költségek, járulékok, do-
logi költségek bontásban – valamint a szakmai 
munkáról; 

 
• a részére átutalt pénzeszközről készített elszámo-

láshoz szükséges adatokat, dokumentumokat, nyil-
vántartásokat a Társulás által ellenőrzéssel megbí-
zott személy(ek) rendelkezésére bocsátja, a helyszí-
ni ellenőrzést lehetővé teszi. 

 
 

7. Az Önkormányzatok vállalják, hogy  
• a fenntartásukban működő gyermekotthonok, lakó-

otthonok listáját (név, cím, vezető neve, elérhetősé-
ge) 2007. február 15-ig, a változást (alapítás, meg-
szűnés, összevonás, stb.) a változásról szóló döntést 
követő 30 napon belül a Társulásnak megküldik. 

 
• gondoskodnak a rendelkezésükre álló férőhelyek 

minél jobb kihasználtságáról oly módon, hogy az 
elhelyező bizottságokat, a gyermekotthonok, lakó-
otthonok figyelmét felhívják az elhelyezési lehető-
ségre, illetve igény esetén a jelen megállapodással 
rögzített ellátást veszik igénybe minimum a biztosí-
tott férőhely erejéig. Vállalják, hogy üres, biztosí-
tott férőhely esetén jelen megállapodáson kívüli el-
látás igénybevételekor a Társulásnak a férőhely be 
nem töltése időszakára megtérítik a Társulás által 
3.a. pont szerint fizetett 50.000,-Ft/fő/hó költségté-
rítést.  

 
• az elhelyezési döntésről név feltüntetése nélkül 

írásban tájékoztatják a Társulást (melyik gyermek-
otthonból indították az eljárást, mikor, a döntés lé-
nyege);  

 
• az intézményből tartósan, igazolatlanul távollevő 

gondozott gondozási helyének megváltoztatásáról a 
Társulás jelzésének kézhezvételét követő 30 napon 
belül gondoskodnak;  

 
• a fizetési kötelezettségeiknek jelen megállapodás 3. 

és 4. pontjaiban rögzítettek szerinti összegben, ha-
táridőben és módon eleget tesz, ellenkező esetben a 
késedelem napjaira a jegybanki alapkamatnak meg-
felelő késedelmi kamatot fizet a 4. pont szerinti jo-
gosultnak. 

 
8. A Társulás vállalja, hogy 

• a rendelkezésre álló férőhelyek minél teljesebb ki-
használása érdekében amennyiben az Önkormány-
zatok a számukra biztosított (felszabaduló) férőhe-
lyet 30 napon belül nem töltik be, az igényeknek 
megfelelően a férőhelyet más önkormányzatoknak 
ajánlja fel a régióban; 

• tájékoztatja a gyámhivatalokat a megállapodásról; 
• folyamatos tájékoztatást ad a gyermekotthonoknak 

az igénybe vehető férőhelyekről; 
• 2007. december 31-ig tájékoztatót készít az Ön-

kormányzatok részére a megállapodás teljesítéséről, 
és előkészíti a következő évi megállapodást. 
 

9. Jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült. 
 

10. Jelen megállapodás 2007. március 1. napján lép 
hatályba. 
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Megállapodó felek a megállapodást, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.  
 
Pécs, 2007. február …..    
 
 

……………………… ……………………… 
Dr. Hargitai János elnök 

Dél-Dunántúli Önkormányzati
Sándor Zoltán, 

a kuratórium elnöke 
Regionális Társulás Bezerédj-Kastélyterápia 

Alapítvány 
 

……………………… ……………………… 
Horváth István alelnök Dr.Tasnádi Péter polgármester

Baranya Megyei Önkor-
mányzat 

Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

 
……………………… ……………………… 
Gelencsér Attila elnök Dr. Puskás Imre elnök 

Somogy Megyei Önkor-
mányzat 

Tolna Megyei Önkor-
mányzat 

 
 
 
26/2007.(III.30.) KH. 
 
A Kaposi Mór Oktató Kórház likviditását szolgáló 
pénzintézeti hitel felvétele 
 
 
1) A Somogy Megyei Közgyűlés az önkormányzat 2007. 

évi pénzintézeti hitel felvétele megemelésének terhére a 
Kapos Mór Oktató Kórház pénzügyi gondjainak rende-
zésére 250 millió Ft összegű átmeneti finanszírozást 
biztosít. Elrendeli az önkormányzat 2007. évi költség-
vetéséről szóló 1/2007.(III.13.) ÖR-ben a 2007. évi hi-
telfelvételi előirányzat 250 millió Ft-tal történő meg-
emelését és ennek megfelelően a pénzintézetnél a 2007. 
évi hitelkeret emelésének kezdeményezését, az erre vo-
natkozó szerződés módosítását.  

 
 Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 
 Határidő: értelem szerint 
 
2) A pénzintézeti hitel visszafizetése és kamatterhei a 

megyei önkormányzatot nem terhelhetik. Az adósság-
terhet legkésőbb 2007. december 15-ig a kórház az 
OEP finanszírozásából illetve saját bevételi terhére 
rendezze. 

 
 Felelős: Prof. Dr. Repa Imre főigazgató 
 Határidő: értelem szerint 
 
3) A közgyűlés elrendeli, hogy az átmeneti finanszírozás 

biztosításának technikai lebonyolítására, a hitel vissza-
fizetésének módjára, biztosítékára vonatkozóan – a 
kórház és az önkormányzat között - írásos megállapo-
dás készüljön. 

 
 

 
 
 Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 
  Prof. Dr. Repa Imre főigazgató 
 Határidő: a pénzintézeti hitel szerződés aláírását meg-

előzően. 
 
 
 
27/2007.(III.30.) KH. 
 
A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 
77.) ingatlanának értékesítésre történő kijelölése 
 
 
1) A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés alapján a 

Fonyód, Virág u. 77. gyermektábor megnevezésű ingat-
lant értékesítésre kijelöli. 

 
2) A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyű-

lés elnökét a hasznosítás előkészítésével kapcsolatos in-
tézkedések megtételére, egy nyilvános, visszavonható 
pályázati kiírás elkészítésére és közgyűlés elé terjeszté-
sére. 

 
3) A közgyűlés elnöke köteles egyidejűleg az előző két 

pont teljesítésével a táborozási funkció megtartására, 
valamint az értékesítés eredményeként befolyt bevétel 
felhasználására vonatkozó javaslatát is a közgyűlés elé 
terjeszteni. 

 
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
28/2007.(III.30.) KH. 
 
A 2007. évben benyújtandó decentralizált helyi ön-
kormányzati fejlesztési támogatások elnyerésére kiírt 
pályázatok 
 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért az előterjesztés-
ben meghatározott területfejlesztési igényekkel, egyidejű-
leg elrendeli a pályázatok elkészítését, a rendelkezésére 
álló keret erejéig történő, belső egyeztetést követő be-
nyújtását a pályázati kiírásban meghatározott határidőre. 
A testület felhatalmazza a közgyűlés elnökét a pályázat 
benyújtására.  
 
A közgyűlés a pályázatok költségelőirányzatát az előter-
jesztés szerint az alábbi részletezésben elfogadja, a szük-
séges saját forrásokat az 1/2007.(III.13.) sz. költségvetési 
rendeletében biztosítja az alábbiak szerint: 
 
I. TEKI pályázatok: 
 
Szociális Otthonok és Gyermekotthonok felújításai és 
beruházásai: 
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1. Gondviselés Szociális Otthon Segesd Kossuth L. u. 1. 

sz. (hrsz.: 934) kerítés felújítás,  
A beruházás tervezett kezdése: 2007. május 30. 
A beruházás tervezett befejezése: 2007. december 31. 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 
Saját forrás 800.000,- 
Hitel - 
Támogatásból igényelt összeg 3.200.000,-
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen 4.000.000,-

 
2. Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és 

Gyermekotthon Öreglak Fő u. 109. sz. (hrsz.: 304) alat-
ti főépület festés, mázolás, vakolatjavítás, érintésvé-
delmi mérések elvégzése 
A beruházás tervezett kezdése: 2007. május 30. 
A beruházás tervezett befejezése: 2007. december 31. 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 
Saját forrás 500.000,- 
Hitel - 
Támogatásból igényelt összeg 1.800.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen 2.300.000,- 

 
- teljes költségelőirányzat 6.300 eFt 
- támogatási igény 5.000 eFt 
- saját forrás 1.300 eFt 
 

II. CÉDE pályázat: 
 
Szociális Otthonok és Gyermekotthonok felújításai és 
beruházásai: 
 
1. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár 
Kaposvári u. 4. sz. (hrsz.: 617/1) vízhálózat felújítása 
A beruházás tervezett kezdése: 2007. május 30. 
A beruházás tervezett befejezése: 2007. december 31. 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 
Megnevezés 2007. év 
Saját forrás 800.000,- 
Hitel - 
Támogatásból igényelt összeg 3.200.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen 4.000.000,- 

 
2. Együtt-Egymásért Szociális Otthon Barcs, Táncsics u. 

22. sz. (hrsz.: 442) főépület terasz burkolat felújítása 
A beruházás tervezett kezdése: 2007. május 30. 
A beruházás tervezett befejezése: 2007. december 31. 
 

 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 
Megnevezés 2007. év 
Saját forrás 800.000,- 
Hitel - 
Támogatásból igényelt összeg 3.200.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen 4.000.000,- 

 
3. Szeretet Szociális Otthon Berzence Szabadság tér 17.  

(hrsz.: 929) lapostető szigetelés 
A beruházás tervezett kezdése: 2007. május 30. 
A beruházás tervezett befejezése: 2007. december 31. 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 
Saját forrás 800.000,- 
Hitel - 
Támogatásból igényelt összeg 3.200.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen 4.000.000,- 

 
4. Magas Cédrus Szociális Otthon Lad-Gyöngyöspuszta 

(hrsz.: 0125/22; 21) kastélyépület nyílászárók cseréje 
A beruházás tervezett kezdése: 2007. május 30. 
A beruházás tervezett befejezése: 2007. december 31. 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 
Megnevezés 2007. év 
Saját forrás 600.000,- 
Hitel - 
Támogatásból igényelt összeg 2.400.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen 3.000.000,- 

 
5. Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási Fő u. 43. 

sz.  (hrsz.: 156/1, 157) homlokzati nyílászárók cseréje 
A beruházás tervezett kezdése: 2007. május 30. 
A beruházás tervezett befejezése: 2007. december 31. 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 
Megnevezés 2007. év 
Saját forrás 600.000,- 
Hitel - 
Támogatásból igényelt összeg 2.400.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen 3.000.000,- 

 
6. Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa Kossuth L. u. 

1. sz. (hrsz.: 68) mellékhelyiségek festése 
A beruházás tervezett kezdése: 2007. május 30. 
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A beruházás tervezett befejezése: 2007. december 31. 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
 adatok Ft-ban 
Megnevezés 2007. év 
Saját forrás 150.000,- 
Hitel - 
Támogatásból igényelt összeg 600.000,- 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen 750.000,- 
 
- teljes költségelőirányzat 18.750 eFt 
- támogatási igény 15.000 eFt 
- saját forrás 3.750 eFt 

 
 
 
 
 

 
 
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
 
 
 
29/2007.(III.30.) KH. 
 
A Megyei és Városi Könyvtár igazgatója magasabb 
vezetői megbízásának pályázati kiírása 
 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei közgyű-
lés elnökét, hogy gondoskodjon a Megyei és Városi 
Könyvtár (Kaposvár) igazgatói álláshelyére vonatkozó 
mellékelt pályázati felhívás megjelentetéséről az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában.  
 
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 
Határidő: 2007. április 5. 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 

A pályázatot meghirdető 
szerv neve és címe 

A munkahely 
és munkakör 
megjelölése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk

Somogy Megyei Közgyűlés 
 
A pályázat beküldendő: a So-
mogy Megyei Közgyűlés elnö-
ke címére 
(7401 Kaposvár, Csokonai 
 u. 2.  Pf.: 122) 

Megyei és Vá-
rosi Könyvtár 

7400 Kaposvár, 
Csokonai u. 4. 

- igazgató 

- szakirányú egyetemi vég-
zettség,  

 
- 5 év szakmai gyakorlat, 
 
- kiemelkedő szakmai, vagy 

tudományos tevékenység, 
 
- büntetlen előélet. 
 

A pályázathoz mellékelni kell:  
- a személyes adatokat is tar-

talmazó részletes szakmai 
önéletrajzot,  

- a végzettséget igazoló ok-
iratok másolatait,  

- 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,  

- az intézmény vezetésére 
vonatkozó szakmai progra-
mot,  

- nyilatkozatot arra vonatko-
zóan, hogy a pályázati 
anyagot a jogszabályban 
előírt bizottság megismerhe-
ti. 

- A magasabb vezetői megbí-
zás 2008. február 1-től 2013. 
január 31-ig (5 év határozott 
időre) szól.   

 
- A pályázat benyújtásának 

határideje: a megjelenéstől 
számított 30 nap  

 
- Pehi: a véleményezési határ-

idő lejártát követő közgyű-
lés időpontja. 

 
- Illetmény: Kjt. alapján. 
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30/2007.(III.30.) KH. 
 
A bizottságok által átruházott hatáskörben hozott 
döntések 
 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés  
 
- az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatás-

körben hozott – a Somogy Megyei Gyermekvédelmi 
Központ szakmai programjának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, házirendjének módosítása, és a 
nagybajomi Kékmadár Gyermekotthon Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása –  

 
- a Jogi és Önkormányzati Bizottság átruházott hatáskör-

ben hozott – a Kaposvári Természetbarátok Turista 
Egyesülete részére megyecímer használatának engedé-
lyezése, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat és 
Gelencsér Attila között létrejövő lakás-bérleti szerződés 
jóváhagyása –  

 
- a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott - az 

Illetékhivatal 2006. évi beszámolójának és a teljesítési 
adatai alapján az illetékbevétel teljesítése tényének jóvá-
hagyása - 

 
döntéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi: 
 
 
 
31/2007.(III.30.) KH. 
 
A Kaposi Mór Oktató Kórház (Kaposvár – Mosdós) 
társadalombiztosítás keretében finanszírozott szakel-
látási kapacitásai felosztásáról, és a hozzárendelt 
ellátási területei meghatározásáról szóló egészségügyi 
miniszteri 5909-1/2007-1000MIN határozat végrehaj-
tása 
 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés a Kaposi Mór Oktató 
Kórház (Kaposvár – Mosdós) társadalombiztosítás kere-
tében finanszírozott szakellátási kapacitásai felosztásáról, 
és a hozzárendelt ellátási területei meghatározásáról 
szóló egészségügyi miniszteri 5909-1/2007-1000MIN 
határozat végrehajtásáráról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi azzal, hogy 2007. áprilisban a négy Somogy me-
gyei kórházfenntartó önkormányzat, az intézményi igaz-
gatók bevonásával egyeztető megbeszélést tartson a terü-
leti feladatellátással kapcsolatban. 
 
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
 
 
 

 
 
32/2007.(III.30.) KH. 
 
A bizottságok 2007. évi munkaterve 
 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés 
 
a) az Egészségügyi és Szociális-, 
b) az Egyházi Kapcsolatok-, 
c) az Európai Koordinációs és Nemzetközi-, 
d) az Ifjúsági és Sport -, 
e) a Jogi és Önkormányzati-, 
f) a Kisebbségi-, 
f) a Környezetvédelmi-, 
g) az Oktatási Közművelődési és Tudományos-, 
h) a Pénzügyi-, 
i) a Társadalmi Kapcsolatok-, 
j) a Terület-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági-, 
k) a Turisztikai Bizottság 
 
2007. évi munkatervéről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
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IV. R É S Z  
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 
Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá 

tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. Törvény alapján: 
 

Szerződések 
 

Ssz. A szerződés meg-
nevezése (típusa) A szerződés tárgya A szerződést kötő felek A szerződés 

értéke eFt 

A szerződés 
időtartama (telje-
sítési határidő) 

1. Áruszállítás – 
közbeszerzési 
szerződés 

Hús és húskészítmények Somogy Megyei Gyermektá-
bor, Fonyód – Kaffka Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. Ka-
posvár 

10.389,965   2006.01.01. – 
2007.12.31. 

2. Áruszállítás – 
közbeszerzési 
szerződés 

Pékáru Somogy Megyei Gyermektá-
bor, Fonyód – Kaposmérői 
Kenyérgyár és Cukrászüzem 
Kft. Kaposmérő 

6.217,381   2006.01.01. – 
2007.12.31. 

3. Szállítási szerző-
dés 

Élelmiszer Drávakastély Szociális Otthon, 
Drávatamási – Kaffka Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. 
Kaposvár 

5.175,834   2005.11.22. – 
2007.03.06. 

4. Szállítási szerző-
dés 

A Somogy Megyei Önkor-
mányzat részére informati-
kai beszerzése 

Somogy Megyei Önkormány-
zat – Irodagép Másolás- és 
Számítástechnikai Kft. 

5.300 2007.02.26. 

5. Szállítási szerző-
dés 

A Kaposi Mór Oktató
Kórház részére orvosi gép-
műszerek, eszközök szállí-
tása, beüzemelése 

Somogy Megyei Önkormány-
zat – Dutchmed Kft.  

21.665 2007.06.19. 

6. Adásvételi Illetékhivatal ingó vagyo-
nának értékesítése 

Somogy Megyei Közgyűlés 
elnöke - APEH központi Hiv. 

30.516 2007. 01. 22. 

7. Adásvételi Csalogány Panzió értékesí-
tése (előleg) 

Somogy Megyei Közgyűlés 
elnöke – Csalogány 2002. Kft.  

16.000 2007. 01. 24. 
2007. 09. 30. 
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