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I. R É S Z
SZEMÉLYI ÜGYEK
A Somogy Megyei Közgyűlés 94/2007.(IX.28.) sz. határozatával visszavonta:
1) 2007. december 31. napi hatállyal Simor Péter, a
nágocsi Móra Ferenc Gyermekotthon igazgatójának,
2) 2007. december 31. napi hatállyal visszavonta
Tomorné Huber Éva, a marcali Százszorszép Gyermekotthon igazgatójának,
3) 2007. december 31. napi hatállyal visszavonta
Kovácsné Horváth Mária, a nagybajomi Kékmadár
Gyermekotthon igazgatójának,
4) 2007. december 31. napi hatállyal visszavonta dr.
Spiegl József, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi
Központ igazgatójának magasabb vezetői megbízását.
A Somogy Megyei Közgyűlés 95/2007.(IX.28.) sz. határozatával a Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) igazgatói beosztásának ellátásával – besorolásának és illetményének változatlanul hagyása mellett– Varga Róbertet bízta meg. A magasabb vezetői megbízás 2008. február 1-től 2013. január 31-ig, 5 év határozott időre szól.

II. R É S Z
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
A Somogy Megyei Közgyűlés
15/2007.(X.23.) számú
rendelete
a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
szóló a 12/2007. (VII. 10.) számú és a 8/2007. (V. 22.)
számú rendeletekkel módosított 1/2007. (III.13.) számú rendelet módosításáról
Somogy Megyei Közgyűlés az 1991. évi XX. Tv. 138. §
(1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az
1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. §-ai, valamint a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A Somogy Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló a 12/2007. (VII. 10.) számú és a 8/2007. (V.
22.) számú rendeletekkel módosított 1/2007. (III. 13.) sz.
rendelet (továbbiakban „R”) 3. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„3.§ A közgyűlés a megyei önkormányzat 2007. évi
költségvetése (kórházakkal együtt)
Bevételi főösszegét:
Kiadási főösszegét:
Hiány (hitel) összegét:
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételek
összegét:
- a felhalmozási célú kiadások
összegét:
ebből:
- beruházások összegét:
- felújítások összegét:
- felhalmozási feladatokhoz
kapcsolódó kötelezettségvállalás, felhalmozási célú
átadás összegét:
- a működési célú bevételek
összegét
- a működési célú kiadások
összegét
ebből:
- a személyi juttatások összegét:
- a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi
hozzájárulás összegét:
- a dologi kiadások összegét:
- a munkaadói járulék összegét:
- ellátottak pénzbeni juttatását:
- a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési célú
pénzeszköz átadások összegét
- működési célú céltartalék
összegét:
- költségvetési létszámkeretét

20.033.699 eFt-ban
19.135.244 eFt-ban
898.455 eFt-ban
1.409.228 eFt-ban
1.315.635 eFt-ban
1.011.415 eFt-ban
54.900 eFt-ban
68.520 eFt-ban
18.624.471 eFt-ban
18.718.064 eFt-ban
8.919.671 eFt-ban
2.621.145 eFt-ban
5.651.707 eFt-ban
258.777 eFt-ban
353.471 eFt-ban
519.777 eFt-ban

154.956 eFt-ban
4.450 eFt-ban

állapítja meg.
2. §.
(1) A „R” 9. § (14) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(A közgyűlés)
(11) az intézmények 2007. évi működési támogatását
7.581.902 eFt összegben határozza meg a 2.sz.
melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint.”
(2) A „R” 10. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
„(A közgyűlés)
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(3) A Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat költségvetését a 8/a számú, a
Somogy Megyei Területi Horvát Kisebbségi
Önkormányzat költségvetését a 8/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.”
(3) A „R” 11. § (2) bekezdése a következők szerint
módosul:

3. §.
(1) A „R” 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e
rendelet 1., 1/A., 1/B. sz. mellékletei lépnek
(2) A „R” 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet
2.számú melléklete lép,
(3) A „R” 5. számú melléklete helyében az ezen rendelet
3. sz. melléklete lép

„(A közgyűlés)
(2) a kötelező térségi feladatokat át nem adó városok részére 2007-ben 72.668 eFt összegű megyei
támogatást biztosít az alábbiak szerint:
(eFt)
Marcali város:
40.000
Barcs város:
19.601
Nagyatád város:
13.067

(4) A „R” 6. számú melléklete helyébe az ezen rendelet
4. sz. melléklete lép
(5) A „R” 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet
5. számú melléklete lép
(6) A „R” kiegészül az ezen rendelet mellékletét képező
6, 7. sz. mellékletekkel.

A támogatást a megyei önkormányzat a rendelet
25. §-ában megfogalmazott végrehajtási szabályoknak megfelelően biztosítja.”

4. §.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(4) a „R” 16. § (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

A rendelet mellékletei 1-7-ig terjednek.

„ (A közgyűlés)
(2) a 2007. évi hitelfelvételt az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Pénzintézeti hitel:
ebből: működési célú hitel

898.455 eFt
898.455 eFt.”

(5) A „R” 17. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(A közgyűlés)
(2) a céltartalék összegét 154.956 eFt összegben határozza meg, amelyet a 26 §. (2) – (7) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási szabályoknak
megfelelően az alábbi feladatokra különít el:
- egyes pedagógiai szakszolgálatok kiegészítő
támogatása
3.818 eFt
- szakmai informatikai fejlesztésekre biztosított
központi támogatás
21.891 eFt
- intézményi dologi kiadások
többleteire
108.790 eFt
ebből:
Duráczky J. Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ
43.000 eFt
Dráva Völgye Középiskola Barcs 7.000 eFt
- tanulói tankönyvtámogatásra
10.279 eFt
- átvett intézmény normatíva feletti támogatására
10.000 eFt
- intézményvezetőket érintő személyi jellegű kifizetésekre
178 eFt.”

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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A Somogy Megyei Közgyűlés

A Somogy Megyei Közgyűlés

16/2007.(X.23.) számú

17/2007.(X.1.) számú

rendelete

rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat helyben
központosított közbeszerzési eljárásokról szóló
14/2007.(VII.30.) ÖR. módosítására

a megyei önkormányzati tulajdon- és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2005. (XII.26.) ÖR módosítására

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2006. évi CXXXV.
törvénnyel módosított, a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 17/B. § (1)-(3)
bekezdésének felhatalmazása alapján a Somogy Megyei
Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) költségvetési szervei vonatkozásában a helyben központosított
közbeszerzések rendszerére (továbbiakban rendszer), az
eljárási szabályokra, illetve a csatlakozással érintett szervezetek körére és a csatlakozás szabályaira az alábbi
rendeletet alkotja

A Somogy Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §-a alapján
– abból a célból, hogy a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Öt.) 80. §-ában biztosított tulajdonosi jogosítványait az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv-el, a lakások és helyiségek
bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv-el, egyéb törvényekkel és jogszabályokkal, valamint a célszerű vagyongazdálkodás és a piacgazdálkodás követelményeivel
összhangban gyakorolja – az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
1. §
A Somogy Megyei Közgyűlés helyben központosított
közbeszerzési eljárásokról szóló 14/2007. (VII.30.) ÖR.
5.§ (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A csatlakozásra minden év január 1. napjával van lehetőség. A csatlakozási szándékot legalább 30 nappal korábban írásban – a csatlakozással érintett év vonatkozásában felmerülő beszerzési igények egyidejű bejelentésével – kell bejelenteni a feljogosított szervezet felé, amely
– jelen rendeletben meghatározott kivételekkel – azt
köteles elfogadni. A kérelemben meg kell jelölni, továbbá a kijelölt felelős kapcsolattartó nevét, beosztását,
elérhetőségét. A csatlakozás egy vagy több ill. valamenynyi, a rendeletben megjelölt beszerzési tárgyra kiterjedő
hatállyal történhet.”
2. §
A Somogy Megyei Közgyűlés helyben központosított
közbeszerzési eljárásokról szóló 14/2007.(VII.30.) ÖR.
16.§-a a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre, beszerzések alapján megkötött szerződésekre kell
alkalmazni.”
3.§
Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

(1) A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR
(Vr.) 1. sz. melléklete B/ fejezetének 13. pontjából a
3. sorszám alatt szereplő „Tab, szociális otthon,
szántó, 502 hrsz., 5 ha., 2736 m2, Takács Imre Szociális Otthon, Tab” átkerül a 2. sz. mellékletbe.
(2) A 20. pont alatti cím „Fekete István Szakiskola és
Kollégium, Ádánd”, és az alatt szereplő 1. sorszám
szövege kikerül az 1. sz. mellékletből, helyére a 21.
sorszámú cím „Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Kaposvár” lép, ezt követően a címek számozása értelemszerűen változik a
31. pontig.
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(3) Az eredeti 31. pont alatti cím „Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Tab” kiegészül az alábbi 2.
sz. sorral:
„2.

Ádánd

Középiskola

571. hrsz.

7 ha.

0562 m2

Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Tab”

(4) Az eredeti 33. pont alattiak kikerülnek a rendelet 1. sz. mellékletéből.
2. §
(1) A rendelet 2. sz. melléklete II/2. címe kiegészül az alábbiakkal:
„Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
1.

Kaposvár,
belterület

ipartelep

2.

Fonyód, Bartók B. u. 62.

üdülőépület,
udvar

3279/7. hrsz.

2226 m2

SM. Múzeumok Ig.

6425. hrsz.

5103 m2

SM. Múzeumok Ig.

2736 m2

Takács Imre Szociális Otthon, Tab”

Takács Imre Szociális Otthon, Tab
1.

Tab, szociális
otthon

Szántó

502. hrsz.

3. §
Ezen rendelet 2007. október 1. napjával lép hatályba. A
kihirdetésről – a döntést követően - a megyei főjegyző a
Megyeháza földszintjén elhelyezett hirdetőtáblára való
kifüggesztéssel gondoskodik, valamint megjelenteti a
Somogyi Közlönyben.
Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

III. R É S Z
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

5 ha.

2) A Somogy Megyei Közgyűlés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében elrendeli, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat lehetőségeihez mérten továbbra
is vegyen részt a foglalkoztatási stratégia, és ezen belül a tervezett projektek megvalósításában.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, és folyamatos
3) A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli előterjesztés
készítését a közgyűlésre a költségvetési rendelet módosításával, a Munkaügyi Minisztérium által
Somogysárdon indítandó közhasznú foglalkoztatási
program önrészéhez 3 millió Ft megyei támogatás
biztosítására az önként vállalt feladatok pénzeszközeiből.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

92/2007.(IX.28.) KH.
Somogy megye foglalkoztatási helyzete
1) A Somogy Megyei Közgyűlés a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltség
és Szolgáltató Központ igazgatójának tájékoztatóját
Somogy megye foglalkoztatási helyzetéről - a kiegészítő jelentéssel együtt - elfogadja.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

93/2007.(IX.28.) KH.
A „Dél-dunántúli Régió stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében” dokumentumban megfogalmazott célok megvalósítása
1) A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a tájékoztatót a „Dél-dunántúli Régió stratégiája a kábítószer
probléma visszaszorítása érdekében” megfogalmazott
célok megvalósításáról.
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2) A közgyűlés a DREKEF tagjai sorába delegálja
Jakodáné Jendrek Zsuzsanna vezető-főtanácsost, a
Humánszolgáltatási Főosztály közoktatási referensét,
aki addiktológiai konzulensi végzettséggel is rendelkezik.
Felelős: Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke
Határidő: 2007. szeptember 28.
3) A Somogy Megyei Közgyűlés által fenntartott nevelési-oktatási intézmények tegyék lehetővé, hogy az
Oktatási és Kulturális Minisztérium által indított akkreditált drogügyi koordinátor képzésen legalább 1 fő
pedagógus vegyen részt. Minden intézményben legyen 1 fő speciális ismerettel rendelkező drogügyi
koordinátor. Az intézmények a tanév során teremtsék
meg a lehetőségét, hogy a nevelőtestületi továbbképzésen szakember tartson ismertetőt a kábítószer veszélyeiről, hatásairól, az intézményen belüli problémakezelésről.
Felelős: Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke
Határidő: 2008. június 30.
4) A közgyűlés minden év végén kapjon tájékoztatást a
„Dél-dunántúli Régió stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében” dokumentumban megfogalmazott célok megvalósításáról, a tendenciák figyelése és a megoldás keresése érdekében.
Felelős: Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke
Határidő: értelem szerint

96/2007.(IX.28.) KH.
Tanácsadói munkakör létrehozása
A Somogy Megyei Közgyűlés 2007. október 1. napjától
kezdődően a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban
plusz egy fő politikai tanácsadó munkakört hoz létre,
ezáltal a politikai tanácsadók létszámát 4 főben határozza
meg.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző (a munkáltatói intézkedések előkészítéséért)
Határidő: 2007. október 1.

2007. október 23.
97/2007.(IX.28.) KH.
A Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet
alapítása
1) A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. január l-i hatálylyal a megyei fenntartású intézmények – kivéve
Kaposi Mór Oktató Kórház, valamint a Somogy Megyei Gyermektábor – önálló gazdálkodási jogkörét
megszünteti. Az intézményeket részben önállóan
gazdálkodó, előirányzataik felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervekké alakítja át. A Somogy Megyei Közgyűlés a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezetet jelöli ki.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2008. január l.
2) A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. január l-i hatálylyal a részben önállóan gazdálkodó megyei önkormányzati intézmények gazdasági, pénzügyi feladatainak ellátására a mellékelt alapító okiratban meghatározott feladat és jogkörrel „Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet” elnevezéssel költségvetési szervként működő intézményt alapít. Az intézmény közalkalmazotti létszámát 23 főben határozza meg.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. január l.
3) A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy gondoskodjon a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet igazgatói álláshelyére vonatkozó mellékelt pályázati kiírás megjelentetéséről a Somogyi Hírlapban.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
4) A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a feladatok részletes megosztását dolgozza ki a kincstár és az intézmények között és
az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) kormányrendelet 14 § (5) bekezdése szerinti megállapodást írja alá.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2008. január 1.
5) A közgyűlés elrendeli, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet létrehozásával az
intézményeknél és az önkormányzati hivatalnál feleslegessé váló álláshelyek megszűntetéséről szóló előterjesztés a közgyűlés decemberi ülésén kerüljön tárgyalásra.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. december 14.

2007. október 23.
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV törvény 70 §-ában meghatározott kötelezően
ellátandó feladatainak ellátására létrehozza új intézményként a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezetet és az alábbi alapító okiratot adja ki: 2008.
január l-i időponttól
1. Az intézmény neve, székhelye:
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet
7400 Kaposvár, Fő u. 101.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400. Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400. Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés – vezetői megbízás.
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Az alább felsorolt részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodásának végzése, feladatellátási
megállapodás alapján.
− Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár
− I. sz. Gyermekvédelmi Körzet, Kaposvár
− II. sz. Gyermekvédelmi Körzet, Marcali
− III. sz. Gyermekvédelmi Körzet, Somogyvár
− Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Marcali
− Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár
− Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó, Nagyatád
− Együtt Egymásért Szociális Otthon, Barcs
− Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa
− Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút
− Szeretet Szociális Otthon, Berzence
− Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási
− Park Szociális Otthon, Patalom
− Gondviselés Szociális Otthon, Segesd
− Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab
− Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Tab
− Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és
Kollégium, Csurgó
− Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs
− Nagyatádi Szakképző Iskola, Nagyatád
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− Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi
Szakközépiskola, Fonyód
− Bacsák György Szakképző Iskola, Fonyód
− Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési
Tanácsadó, Siófok
− Balaton Kollégium, Fonyód
− Boglári Kollégium, Balatonboglár
− Mathiász János Középiskola és Szakiskola,
Balatonboglár
− Baross Gábor Középiskola és Szakiskola, Siófok
− Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Siófok
− Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola
Siófok
− Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár
− Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár
− Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Dél-Dunántúli Régió Kaposvári Igazgatósága
Számlaszám: 11743002-…………………………
6. Az intézmény típusa:
pénzügyi, számviteli feladatokat ellátó költségvetési
szerv
7. Az intézmény alaptevékenysége:
Részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodásának elvégzése a feladatellátási megállapodás
alapján
a) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú
kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai,
Szakfeladat:
a részben önállóan gazdálkodó intézmények által
ellátandó alaptevékenység az alábbiak szerint,
SZJ 85313-6 gyermek és ifjúságvédelem feladatai,
SZJ 85314-7 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás,
SZJ 85315-8 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása,
SZJ 85319-2 egyéb szociális ellátás szállásnyújtással,
SZJ 85334-4 eseti pénzbeli szociális ellátások,
SZJ 85311-4 csecsemőotthoni ellátás,
SZJ 80521-2 pedagógiai szakszolgálat,
SZJ 80111-5 óvodai nevelés,
SZJ 80112-6 sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése,
SZJ 80121-4 általános iskolai nappali rendszerű
nevelés, oktatás,
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SZJ 80122-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása,
SZJ 85316-9 fogyatékosok ápoló-gondozó otthonban történő ellátás,
SZJ 85317-0 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás,
SZJ 85195-6 módszertani szakirányítás feladatai,
SZJ 80217-7 nappali rendszerű szakközépiskolai
nevelés, oktatás,
SZJ 80219-9 szakközépiskolai felnőtt oktatás,
SZJ 80221-4 nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás,
SZJ 80223-6szakiskolai felnőtt oktatás,
SZJ 80224-1 nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatás,
SZJ 80341-6 felsőfokú szakképzést nyújtó képzés,
SZJ 80401-7 iskolarendszeren kívüli nem szakmai
oktatás, vizsgáztatás,
SZJ 80402-8 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás,
SZJ 80226-3 szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőtt oktatás,
SZJ 55232-3 iskolai, intézményi közétkeztetés,
SZJ 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés,
SZJ 55241-1 munkahelyi vendéglátás,
SZJ 55131-5 diákotthoni kollégiumi szállásnyújtás,
SZJ 55233-4 kollégiumi, intézményi közétkeztetés,
SZJ 55132-6 diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók számára,
SZJ 55136-0 otthoni ellátás keretében biztosított
különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás,
SZJ 85129-7 védőnői szolgálat,
SZJ 80214-4 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás,
SZJ 80216-6 gimnáziumi felnőttoktatás,
SZJ 80511-3 napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás,
SZJ 80215-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése,
oktatása,
SZJ 80218-8 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása,
SZJ 80222-5 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,
oktatása,
SZJ 80225-2 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás,
SZJ 80541-0 pedagógiai szakmai szolgáltatás,
SZJ 92312-7 közművelődési könyvtári tevékenység,
SZJ 92321-5 múzeumi tevékenység,

SZJ 92181-5 művelődési központok, házak tevékenysége,
SZJ 92331-4 levéltári tevékenység,
b) alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1 munkahelyi vendéglátás,
SZJ 80402-8 felnőttképzés,
SZJ 75192-2 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai,
SZJ 85312-5 bölcsődei ellátás,
SZJ 75195-0 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként,
SZJ 75195-4 szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek,
SZJ 75195-2 közoktatási intézményekben végzett
kiegészítő tevékenységek,
SZJ 85328-8 egyéb szociális és gyermekjóléti
szolgáltatás,
SZJ 55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés,
SZJ 55232-3 iskolai intézményi közétkeztetés,
SZJ 85124-2 általános orvosi ellátás,
SZJ 85327-7 szociális foglalkoztatás,
SZJ 85319-2 egyéb szociális ellátás szállásnyújtással,
SZJ 01101-1 növénytermelés és kertészet,
SZJ 01401-2 növénytermelési, kertészeti szolgáltatás,
SZJ 01403-4 kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás,
SZJ 01201-8 állattenyésztés,
SZJ 73201-1 humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés,
SZJ 70101-5 saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása,
SZJ 92403-6 diáksport,
SZJ 55141-4 üdültetés,
SZJ 75177-9 szakmai tevékenységet irányító és
kisegítő szolgáltatás,
SZJ 55142-5 egyéb szálláshely szolgáltatás,
SZJ 75195-6 szórakoztatás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek,
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
folytat.
8. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon
Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek
az intézmény használatában állnak. A mindenkor érvényes önkormányzati vagyon-rendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet felettük az
intézmény.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépekberendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.

2007. október 23.
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9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv, a vonatkozó szakmai törvények, a Somogy Megyei
Önkormányzat rendeletei alapján és a jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 97/2007.(IX.28.) számú határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
Pályázati felhívás
SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
PÁLYÁZATOT HIRDET
a 2008 január 1-i időponttal alakuló
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
KINCSTÁRI SZERVEZET
INTÉZMÉNYVEZETŐI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek:
− Közgazdasági egyetem, vagy gazdasági főiskolai végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés,
legalább 5 éves költségvetés területén szerzett vezetői
gyakorlat, büntetlen előélet, informatikai ismeretek.
Előnyt jelent:
- okleveles könyvvizsgálói (költségvetési szakirány)
képesítés,
- idegen nyelv ismerete.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
− személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai
önéletrajzot,
− végzettséget igazoló okiratok másolatát,
− 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
− az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot.
Az illetmény megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.
Az intézményvezetői megbízás 2008. január l-től 2012.
decemberig (5 év határozott időre) szól.
A pályázat benyújtásának határideje a megjelenéstől
számított 15 nap.
A pályázat elbírálási határideje a véleményezési határidő
lejártát követő közgyűlés időpontja.
Postacím: Somogy Megyei Közgyűlés elnöke címére
kérjük megküldeni.
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. Pf: 122.

98/2007.(IX.28.) KH.
A megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak
módosítása
A Somogy Megyei Közgyűlés – az előterjesztés alapján
– az alábbi intézmények módosított alapító okiratát jóváhagyja:
-

Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási
Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab
Együtt-Egymásért Szociális Otthon, Barcs
Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa
Gondviselés Szociális Otthon, Segesd
Magas
Cédrus
Szociális
Otthon,
KőkútGyöngyöspuszta
- Park Szociális Otthon, Patalom
- Szeretet Szociális Otthon, Berzence
- Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
- Kékmadár Gyermekotthon, Nagybajom
- Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs
- Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Nagyszakácsi
- Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár
- Százszorszép Gyermekotthon, Marcali,
- Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani
Központ, Kaposvár
- Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó, Nagyatád
- Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Marcali,
- Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár
- Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok
- Bacsák György Szakképző Iskola, Fonyód
- Balaton Kollégium, Fonyód
- Baross Gábor Középiskola és Szakiskola, Siófok
- Boglári Kollégium, Balatonboglár
- Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs
- Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok
- Mathiász
János
Középiskola
és
Szakiskola,
Balatonboglár
- Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Fonyód
- Nagyatádi Szakképző Iskola, Nagyatád
- Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó
- Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Siófok
- Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium,
Tab
- Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár
- Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár
- Somogy Megyei Gyermektábor, Fonyódliget.
A közgyűlés a határozat mellékletét képező módosított és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat az intézmények részére kiadja.
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Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: folyamatos
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Közgyűlés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Drávakastély Szociális Otthon,
Drávatamási számára az 1991. évi XCI. törvény 16.§. (3)
bekezdés előírásai alapján az 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (3) bekezdés, valamint az 1993. évi III. törvény 66-74.§-ai szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Drávakastély Szociális Otthon
7979 Drávatamási, Fő u. 41/a.
Telephely:
7977 Kastélyosdombó, Fő u. 5.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3.

Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői
megbízás.
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Barcsi Fiók
Számlaszám:
11743057-15399612
6. Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást és rehabilitációs tevékenységet
végző szociális intézmény.
Tiszta profilú - egy ellátotti csoport részére azonos
gondozási feladatok ellátása.
7. Az intézmény alaptevékenysége:
SZJ 85310
TEÁOR 85.31 Szociális ellátás szállásnyújtással
a) Alapvető szakfeladatok:
Fogyatékosok ellátása, elhelyezéssel
SZJ 85316-9 Felnőttkorú, súlyos-, középsúlyos
értelmi és halmozottan fogyatékosok ápolása-gondozása

b) Alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek:
SZJ 55241-1
TEÁOR 55.51 Munkahelyi étkeztetés
SZJ 75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett
kiegészítő tevékenységek
SZJ 85124-2
TEÁOR 85.12 Általános orvosi ellátás
SZJ 85327-7 Szociális foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
TEÁOR 17.54 - Máshova nem sorolt textiltermék gyártás
SZJ 01101-1 Munkarehabilitáció
TEÁOR 01.1 - Növénytermesztés és kertészet
TEÁOR 93.01.1 - Mosás, tisztítás, mosodai kisegítő tevékenység
c) Gazdasági tevékenység:
SZJ 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek, a 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet
(Áht. vhr.) 9. § (5) bekezdése szerint. Az intézmény
alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e
célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végzi ezeket a tevékenységeket.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezik. A használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Közgyűlés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Dr. Takács Imre Szociális Otthon,
Tab számára az 1991. évi XCI. tv. 16. §. (3) bekezdés
előírásai alapján az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3)
bekezdés, valamint az 1993. évi III. törvény 66-74. §-ai
szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Telephely:
Dr. Takács Imre Szociális Otthon
8660 Tab, Kossuth L. u. 107.
8660 Tab, Kossuth L. u. 107/c.
8660 Tab, Dobó Katica u. 1.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3.

Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

4.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői
megbízás.

5.

Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Tabi Fiók
Számlaszám:
11743112-15399643

6.

Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást és rehabilitációs tevékenységet
végző szociális intézmény. Részlegek - több intézménytípus szolgáltatásainak biztosítása részlegek kialakításával.

7. Az intézmény alaptevékenysége:
SZJ 85310
TEÁOR 85.31
Szociális ellátás szállásnyújtással
a) Alapvető szakfeladatok:
Pszichiátriai betegek ellátása elhelyezéssel
SZJ 85317-0 Pszichiátriai betegek ápolásagondozása
SZJ 85317-0 Pszichiátriai betegek rehabilitációja

SZJ 85316-9

Fogyatékosok ellátása elhelyezéssel
Felnőttkorú, súlyos értelmi (halmozottan) fogyatékosok ápolásagondozása

b) Alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek:
SZJ 55241-1
TEÁOR 55.51 Munkahelyi étkeztetés
SZJ 75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett
kiegészítő tevékenységek
SZJ 85124-2
TEÁOR 85.12 Általános orvosi ellátás
SZJ 85327-7 Szociális foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
TEÁOR 17.54 Máshova nem sorolt textiltermék
gyártás
Munkarehabilitáció
SZJ 01101-1
TEÁOR 01.1 Növénytermelés és kertészet
TEÁOR 93.01.1 Mosás, tisztítás, mosodai kisegítő
tevékenység
TEÁOR 93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás, konyhai kisegítő tevékenységek
c) Gazdasági tevékenység:
SZJ 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek, a 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet (Áht.
vhr.) 9. § (5) bekezdése szerint. Az intézmény alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások
fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végzi ezeket a tevékenységeket.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezik. A használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII. tv.
és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei
Önkormányzat rendeletei alapján jóváhagyott Szervezeti
és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
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Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.

SZJ 85316-9
SZJ 85317-0

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

SZJ 85314-7

Kiskorú és felnőtt súlyos (halmozottan) fogyatékosok ápolása,
gondozása
Kiskorú és felnőtt fogyatékosok
rehabilitációja
Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Közgyűlés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az Együtt-Egymásért Szociális
Otthon részére az 1991. évi XCI. tv. 16. §. (3) bekezdés
előírásai szerint elvégzett felülvizsgálat alapján az 1992.
évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) bekezdés, valamint az 1993.
évi III. tv. 66-74. §-ai szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
EGYÜTT-EGYMÁSÉRT Szociális és Gyermekotthon
7570 Barcs, Táncsics Mihály u. 24.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői
megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Barcsi Fiók
Számlaszám:
11743057-15400846
6. Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást és rehabilitációs tevékenységet
végző szociális intézmény. Részlegek - több intézménytípus szolgáltatásainak biztosítása részlegek kialakításával.
7. Az intézmény alaptevékenysége:
SZJ 85310
TEÁOR 85.31 Szociális ellátás szállásnyújtással
a) Alapvető szakfeladatok:
Fogyatékosok ellátása, elhelyezéssel

b) Alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek:
SZJ 55241-1
TEÁOR 55.51 Munkahelyi étkeztetés
SZJ 75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett
kiegészítő tevékenységek
SZJ 85124-2
TEÁOR 85.12 Általános orvosi ellátás
c) Gazdasági tevékenység:
SZJ 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek, a 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet (Áht.
vhr.) 9. § (5) bekezdése szerint. Az intézmény alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások
fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végzi ezeket a tevékenységeket.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezik. A használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Közgyűlés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Fehér Akác Szociális Otthon,
Kálmáncsa számára az 1991. évi XCI. törvény 16.§. (3)
bekezdés előírásai alapján az 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (3) bekezdés, valamint az 1993. évi III. törvény 66-74.§-ai szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Fehér Akác Szociális Otthon
7538 Kálmáncsa, Kossuth L. u. 1.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői megbízás
5.

Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Barcsi Fiók
Számlaszám:
11743057-15399588

6. Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást és rehabilitációs tevékenységet
végző szociális intézmény.
Vegyes profilú - több intézménytípus egy bentlakásos
intézményben történő megszervezése, kialakítása
7. Az intézmény alaptevékenysége:
SZJ 85310
TEÁOR 85.31 Szociális ellátás szállásnyújtással
a) Alapvető szakfeladatok:
Szakfeladat száma Tevékenység megnevezése
Időskorúak és demens betegek
ellátása, elhelyezéssel
SZJ 85317-0
Időskorúak és demens betegek
ápolása-gondozása

SZJ 85316-9

Fogyatékosok ellátása, elhelyezéssel
Felnőttkorú fogyatékosok
ápolása-gondozása

SZJ 85317-0

Szenvedélybetegek ellátása
elhelyezéssel
Szenvedélybetegek ápolásagondozása

b) Alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek:
SZJ 55241-1
TEÁOR 55.51
Munkahelyi étkeztetés
SZJ 75195-4
Szociális, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
SZJ 85124-2
TEÁOR 85.12
Általános orvosi ellátás
c) Gazdasági tevékenység:
SZJ 75192-2
Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások
elszámolása
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek, a 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet (Áht.
vhr.) 9. § (5) bekezdése szerint. Az intézmény alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások
fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végzi ezeket a tevékenységeket.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezik. A használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT

A Somogy Megyei Közgyűlés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 1953-ban a Somogy Megyei Tanács által alapított Gondviselés Szociális Otthon, Segesd
számára az 1991. évi XCI. tv. 16. §. (3) bekezdés előírásai szerint elvégzett felülvizsgálat alapján az 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §. (3) bekezdés, valamint az 1993. évi
III. tv. 66-74. §-ai szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:

SZJ 85316-9

SZJ 85317-0
SZJ 85317-0

1. Az intézmény neve, székhelye:
Gondviselés Szociális Otthon
7562 Segesd, Kossuth u. 1.
Telephely:
7562 Segesd, József A. u. 2.
7544 Szabás, Szabadság u. 86
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

5.

Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Nagyatádi Fiók
Számlaszám:
11743033-15399636

6. Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást és rehabilitációs tevékenységet
végző szociális intézmény.
Integrált – több intézmény típus különálló, illetve
részben különálló szervezeti egységekben történő
megszervezésével – szervezeti formában.
7. Az intézmény alaptevékenysége:
SZJ 85310
TEÁOR 85.31 Szociális ellátás szállásnyújtással
a) Alapvető szakfeladatok
Időskorúak és demens betegek
ellátása, elhelyezéssel
SZJ 85317-0
Időskorúak és demens betegek
ápolása-gondozása

Szenvedélybetegek ellátása elhelyezéssel
Szenvedélybetegek ápolásagondozása
Székhely: Segesd, Kossuth u. 1.
Szenvedélybetegek rehabilitációja

b) Alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek:
SZJ 01101-1
TEÁOR 01.1
Növénytermesztés és kertészet
SZJ 55241-1
TEÁOR 55.51 Munkahelyi étkeztetés
SZJ 75195-4
Szociális, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
SZJ 851274-2
TEÁOR 85.12 Általános orvosi ellátás
SZJ 85327-7

4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői megbízás

Fogyatékosok ellátása elhelyezéssel
Felnőttkorú értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása

SZJ 01403-4
TEÁOR 01.41
TEÁOR 17.54

Szociális foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
Növénytermelési szolgáltatás
Máshova nem sorolt textiltermék gyártás

Munkarehabilitáció
SZJ 01403-4
TEÁOR 01.41 Növénytermelési szolgáltatás
TEÁOR 93.01.1 Mosás, tisztítás, mosodai kisegítő tevékenység
TEÁOR 93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás, konyhai kisegítő tevékenységek
c) Gazdasági tevékenység:
SZJ 75192-2
Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolása
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek, a 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet (Áht.
vhr.) 9. § (5) bekezdése szerint. Az intézmény alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások
fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végzi ezeket a tevékenységeket.
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Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény székhelyén és a Szabás, Szabadság u.
86. szám alatti telephelyen lévő ingatlanok a Somogy
Megyei Önkormányzat, a Segesd József A. u. 2. szám
alatti telephely a Római Katolikus Egyház tulajdonát
képezik. A használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.

Számlavezető:
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Kaposvári Fiók
Számlaszám:
11743002-15399595
6. Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást és rehabilitációs tevékenységet
végző szociális intézmény.
Vegyes profilú - több intézménytípus egy bentlakásos
intézményben történő megszervezése, kialakítása.
7. Az intézmény alaptevékenysége:
SZJ 85310
TEÁOR 85.31 Szociális ellátás szállásnyújtással
a) Alapvető szakfeladatok:
Időskorúak és demens betegek
ellátása, elhelyezéssel
SZJ 85317-0
Időskorúak és demens betegek
ápolása-gondozása

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
SZJ 85317-0
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Közgyűlés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Magas Cédrus Szociális Otthon,
Kőkút-Gyöngyöspuszta számára az 1991. évi XCI. törvény 16.§. (3) bekezdés előírásai alapján az 1992. évi
XXXVIII. törvény 88.§. (3) bekezdés, valamint az 1993.
évi III. törvény 66-74.§-ai szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Magas Cédrus Szociális Otthon
7531 Kőkút-Gyöngyöspuszta,
Gyöngyöspuszta 1.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői
megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

SZJ 85317-0

SZJ 85317-0
SZJ 85317-0

Szenvedélybetegek ellátása elhelyezéssel
Szenvedélybetegek ápolásagondozása
Szenvedélybetegek rehabilitációja (rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezés)
Hajléktalan személyek ellátása
elhelyezéssel
Hajléktalan személyek ápolásagondozás
Hajléktalan személyek rehabilitációja

b) Alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek:
SZJ 01101-1
TEÁOR 01.1
Növénytermesztés és kertészet
SZJ 55241-1
TEÁOR 55.51 Munkahelyi étkeztetés
SZJ 75195-4
Szociális,
gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
SZJ 85124-2
TEÁOR 85.12 Általános orvosi ellátás
SZJ 85327-7
Szociális foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
SZJ 01403-4
TEÁOR 01.41 Növénytermelési szolgáltatás
TEÁOR 17.51 Szőnyeggyártás
TEÁOR 17.54 Máshova nem sorolt textiltermék gyártás
TEÁOR 18.21 Munkaruházat gyártás
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TEÁOR 93.01.1 Mosás, tisztítás, mosodai kisegítő tevékenység
TEÁOR 93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás, konyhai kisegítő tevékenységek
Munkarehabilitáció
TEÁOR 17.51 Szőnyeggyártás
TEÁOR 17.54 Máshova nem sorolt textiltermék gyártás
TEÁOR 93.01.1 Mosás, tisztítás, mosodai kisegítő tevékenység
TEÁOR 93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás, konyhai kisegítő tevékenységek

c) Gazdasági tevékenység:
SZJ 75192-2
Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolása
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek, a 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet (Áht.
vhr.) 9. § (5) bekezdése szerint. Az intézmény alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások
fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végzi ezeket a tevékenységeket.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezik. A használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Közgyűlés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 1972-ben a Somogy Megyei Tanács által alapított Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye, Patalom
számára az 1991. évi XCI. tv. 16. §. (3) bekezdés előírásai alapján az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) bekezdés, valamint az 1993. évi III. tv. 66-74. §-ai szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító
okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Park Szociális Otthon
Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői
megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Kaposvári Fiók
Számlaszám:
11743002-15399629
6. Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást nyújtó szociális intézmény. Részlegek - több intézménytípus szolgáltatásainak biztosítása részlegek kialakításával.
7. Az intézmény alaptevékenysége:
SZJ 85310
TEÁOR 85.31 Szociális ellátás szállásnyújtással
a) Alapvető szakfeladatok:
Időskorúak és demens betegek
ellátása elhelyezéssel
SZJ 85317-0
Időskorúak és demens betegek
ápolása-gondozása
Pszichiátriai betegek ellátása elhelyezéssel
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SZJ 85317-0

Pszichiátriai betegek ápolásagondozása

SZJ 85195-6

Módszertani szakirányítás feladatai

b) Alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek:
SZJ 55241-1
TEÁOR 55.51 Munkahelyi étkeztetés
SZJ 73201-1
TEÁOR 73.20 Humán és társadalomtudományi
kutatás és kísérleti fejlesztés
SZJ 75195-4
Szociális,
gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
SZJ 80402-8
TEÁOR 80.42 Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás, vizsgáztatás
SZJ 85124-2
TEÁOR 85.12 Általános orvosi ellátás
c) Gazdasági tevékenység:
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolása
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek, a 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet (Áht.
vhr.) 9. § (5) bekezdése szerint. Az intézmény alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások
fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végzi ezeket a tevékenységeket.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezik. A használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Közgyűlés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Szeretet Szociális Otthon,
Berzence számára az 1991. évi XCI. tv. 16. §. (3) bekezdés előírásai szerint elvégzett felülvizsgálat alapján az
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) bekezdés, valamint az
1993. évi III. tv. 66-74. §-ai szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1 Az intézmény neve, székhelye:
Szeretet Szociális Otthon
7516 Berzence, Szabadság tér 17.
Telephely:
7516 Berzence, Lakótelep 3.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés, vezetői
megbízás.
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Csurgói Fiók
Számlaszám:
11743088-15399605
6. Az intézmény típusa:
Ápolást, gondozást és rehabilitációs tevékenységet
végző szociális intézmény. Integrált – több intézmény
típus különálló, illetve részben különálló szervezeti
egységekben történő megszervezésével – szervezeti
formában.
7. Az intézmény alaptevékenysége:
SZJ 85310
TEÁOR 85.31 Szociális ellátás szállásnyújtással
a) Alapvető szakfeladatok:
Időskorúak és demens betegek
ellátása, elhelyezéssel
SZJ 85317-0
Időskorúak és demens betegek
ápolása-gondozása
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SZJ 85317-0

Pszichiátriai betegek ellátása elhelyezéssel
Pszichiátriai betegek ápolásagondozása

b) Alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek:
SZJ 55241-1
TEÁOR 55.51 Munkahelyi étkeztetés
SZJ 75195-4
Szociális,
gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
SZJ 85124-2
TEÁOR 85.12 Általános orvosi ellátás
SZJ 85327-7

TEÁOR 17.54

Szociális foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
Máshova nem sorolt textiltermék gyártás, varrás

Munkarehabilitáció
SZJ 01101-1
TEÁOR 01.1
Növénytermelés és kertészet
TEÁOR 93.01.1 Mosás, tisztítás, mosodai kisegítő tevékenység
TEÁOR 93.05 Máshova nem sorolt
egyéb
szolgáltatás, konyhai kisegítő
tevékenységek
c) Gazdasági tevékenység:
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolása
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az alapvető szakfeladathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek, a 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet (Áht.
vhr.) 9. § (5) bekezdése szerint. Az intézmény alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások
fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végzi ezeket a tevékenységeket.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezik. A használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. törvény 70. §-ában, valamint az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 143., 152. és 155. §aiban meghatározott kötelező feladata ellátását szolgáló,
Kaposváron 1846-ban alapított Megyei Kórház intézménye részére az alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Kaposi Mór Oktató Kórház
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
Telephelyei:
- Kaposvár, Gróf Apponyi Albert u. 16.
- Kaposvár, Ezredév u. 13.
- Kaposvár Töröcske (Szociotherápia és Rehabilitáció)
- Mosdós, Petőfi u. 4.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
főigazgatói kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő költségvetési előirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Számlavezető:
OTP
Bank
Kaposvári Fiók

NyRt.

Dél-Dunántúli

Számlaszám:
11743002-15399526
6. Az intézmény típusa:
Fekvő- és járóbeteg intézeti ellátás, oktatás

Régió
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7. Az intézmény alaptevékenysége:
a.) Ellátandó alaptevékenysége:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85112-1
aktív fekvőbeteg ellátás
Szakfeladatok:
SZJ 85100
SZJ 85110
SZJ 85113-2
SZJ 85114-3
SZJ 85120
SZJ 85125-3
SZJ 85127-5
SZJ 85128-6
SZJ 85190
SZJ 85191-2
SZJ 85196-7
SZJ 85300
SZJ 85310
SZJ 85319-2
SZJ 85320
SZJ 85326-6
SZJ 80000
SZJ 80121-4
SZJ 80217-7
SZJ 80221-4
SZJ 80311-9
SZJ 80321-8
SZJ 80331-7
SZJ 80341-6
SZJ 80402-8

humán egészségügyi ellátás
fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása
rehabilitációt, utókezelést és
gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
krónikus fekvőbeteg ellátás
járóbetegek orvosi ellátása
foglalkozás-egészségügyi ellátás
járóbetegek szakorvosi ellátása
fogorvosi ellátás
egyéb humán egészségügyi tevékenység
anya-, gyermek- és csecsemővédelem
egészségügyi ellátás egyéb feladatai
szociális feladatok
szociális ellátás szállásnyújtással
egyéb szociális ellátás szállásnyújtással
szociális ellátás szállásnyújtás
nélkül
nappali szociális ellátás (pszichiátriai,
szenvedélybetegek
nappali ellátása)
oktatás
általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
nappali rendszerű szakiskolai
nevelés, oktatás
egyetemi oktatás
főiskolai oktatás
egyetemi, főiskolai továbbképzés
felsőfokú szakképesítést nyújtó
képzés
iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás, vizsgáztatás

b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
TEÁOR 40.11 villamos energia termelés
TEÁOR 40.13 villamos energia elosztás – kereskedelem
TEÁOR 40.30 gőz és melegvíz-ellátás
TEÁOR 41.00 víztermelés, -kezelés, -elosztás
TEÁOR 45.31 villanyszerelés
TEÁOR 45.32 szigetelés
TEÁOR 45.33 víz-gáz-fűtés szerelés
TEÁOR 45.34 egyéb épületgépészeti szerelés

TEÁOR 52.31
TEÁOR 52.32
SZJ 55142-5
SZJ 55241-1
TEÁOR 70.20
SZJ 73100

SZJ 74991-4

SZJ 75192-2
SZJ 91311
SZJ 92511-1
SZJ 93093-2

gyógyszer kiskereskedelem
gyógyászati termék kiskereskedelme
egyéb szálláshely szolgáltatás
(orvos-nővér szálló)
munkahelyi étkeztetés
ingatlan bérbeadás, üzemeltetés
műszaki és természettudományi
kutatás és kísérleti fejlesztés
(orvostudományi, gyógyszerészeti)
máshova nem sorolt gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás (tudományos rendezvények,
kongresszusok,
konferenciák
szervezése, tanácsadás, szakértés)
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
egyházi tevékenység:
kórházi lelkészi szolgálat
diakóniai szociális szolgálat
könyvtári, szakkönyvtári tevékenység
máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás (belső parkolás)

Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Ezen kiegészítő tevékenységek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek, a 217/1998 (XII.30.)
Korm. sz. r. (Áht. vhr.) 9. § (5) bekezdése és a
60/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet szerint.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Vagyonleltár szerinti megyei önkormányzati tulajdonú ingatlan-, és ingóvagyon
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatában
részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. törvény 70.§-ában és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott kötelező feladata ellátását szolgáló, a Somogy Megyei Tanács által csecsemőotthonként
1961-ben alapított Somogy Megyei Gyermekotthon
Nagybajom új elnevezéssel működő intézménye részére
az alábbi módosított alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Kékmadár Gyermekotthon
7561 Nagybajom, Templom u. 1.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgatói kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-Dunántúli Régió
Kaposvári Igazgatósága
Számlaszám:
11743143-15399557
6. Az intézmény típusa:
gyermekotthon
7. Az intézmény alaptevékenysége:
gyermekvédelmi ellátás szállásnyújtással
a.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat
SZJ 85311-4
csecsemőotthoni ellátás
- 24 férőhelyen otthont nyújtó
ellátást biztosít újszülött kortól
kezdődően a kora és betegsége
miatt különleges ellátást igénylő ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett, 3 évnél fiatalabb
gyermekek számára,
Szakfeladat
SZJ 85314-7
nevelőotthoni és nevelőintézeti
ellátás

SZJ 80521-2

- 8 férőhelyen a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorú és saját gyermekének, valamint utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőtt és
gyermekének együttes ellátása
(anyás gondozás),
- 10 férőhelyen otthont nyújtó el
látást biztosít a 3 évnél idősebb – többes testvérhelyzet
tagjaként élő – átmeneti vagy
tartós nevelésbe vett gyermekek számára,
korai fejlesztést végez 0-6 éves
korú gyermekek,
fejlesztő felkészítést nyújt képzési kötelezett fogyatékkal élő
gyermekek számára

b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
munkahelyi vendéglátás
SZJ 85314-7
szabad férőhely kapacitása terhére szükség esetén ellátja az
utógondozói ellátásra szoruló
(az intézményben felnőtté váló
különleges szükségletű) fiatalokat,
SZJ 85312-5
térségi szolgáltatásként megállapodás alapján bölcsődei ellátást működtethet
SZJ 85319-2
átmeneti gondozást nyújt a 3 évnél fiatalabb egészségügyi és
szociális okok miatt rászoruló
gyermekek számára (szabad férőhely kapacitása igénybevételével)
SZJ 75195-0
lakossági szolgáltatásként melegkonyhás külső étkeztetést
vállalhat,
SZJ 75195-4
lakossági szolgáltatásként bérmosást végezhet az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül
SZJ 75192-2
önkormányzatok és többcélú
kistérségi tárulások elszámolásai
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:
Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek
az intézmény használatában állnak. A mindenkor érvényes önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet felettük az intézmény.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépekberendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.
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9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-Dunántúli Régió
Kaposvári Igazgatósága
Somogy Megyei Igazgatósága
Számlaszám:
11743112-15399698
6. Az intézmény típusa:
gyermekotthon

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. törvény 70. §-ában és az 1997. évi XXXI.
törvényben meghatározott kötelező feladata ellátása
céljából 1962-ben a Somogy Megyei Tanács által alapított Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs elnevezéssel
működő intézménye részére az alábbi módosított alapító
okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Móra Ferenc Gyermekotthon
Nágocs, Park u. 2.
telephelyei:
Gyermekotthon
Nágocs, Park u. 2.
férőhelyszám: 20 (ezen belül 8 fős különleges csoport)
Utógondozó lakásotthon
Nágocs, Dózsa Gy. u. 2.
férőhelyszám: 6
Lakásotthonok:
Szenna, Árpád u. 25.
férőhelyszám: 12
Somogyjád, Kossuth u. 63.
férőhelyszám: 12
Somogyjád, Kálvin u. 22.
férőhelyszám: 8
Osztopán, Ady E. u. 8.
férőhelyszám: 8
Osztopán, Ady E. u. 2/c.
férőhelyszám: 8
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgatói kinevezés – vezetői megbízás

7. Az intézmény alaptevékenysége:
gyermekvédelmi ellátás szállásnyújtással
a.) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85314-7
nevelőotthoni és nevelőintézeti
ellátás
- 60 férőhelyen otthont nyújtó
ellátás biztosítása az ideiglenes
hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermek, illetve utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára,
- 8 férőhelyes csoportot működtet különleges ellátási igényű
ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, valamint
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára,
- 6 férőhelyen utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek befogadása, ellátása.
b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 85328-8
lakossági szolgáltatásként gyermekek napközbeni ellátása,
SZJ 85319-2
átmeneti gondozása az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül
szabad férőhely kapacitása terhére,
SZJ 75192-2
önkormányzatok és többcélú
kistérségi tárulások elszámolásai.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:
Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek az
intézmény használatában állnak. A mindenkor érvényes
önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott módon
és feltételekkel rendelkezhet felettük az intézmény.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépekberendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban
részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) KH. sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgatói kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-Dunántúli Régió
Kaposvári Igazgatósága
Számlaszám:
11743026-15399681
6. Az intézmény típusa:
óvoda, általános iskola, gyermekotthon, közös igazgatású, többcélú gyermek-védelmi intézmény lakásotthoni egységekkel

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. törvény 70.§-ában és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott kötelező feladata ellátását szolgáló, a Somogy Megyei Tanács által 1970-ben alapított,
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Nagyszakácsi új elnevezéssel működő közös
igazgatású többcélú gyermekvédelmi intézménye részére
az alábbi módosított alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon
8739 Nagyszakácsi, Kossuth u. 93.
telephelyei:
Nagyszakácsi, Kossuth u. 93.
férőhelyszám: 40 (ezen belül 8 fős különleges és 8
fős speciális csoport)
Napsugár Lakásotthon
Mesztegnyő, Vörösmarty u. 113/a.
férőhelyszám: 12
Szivárvány Lakásotthon
Kéthely, Béke u. 19.
férőhelyszám: 8
Pitypang Lakásotthon
Böhönye, dr. Forbáth u. 6.
férőhelyszám: 10
Utógondozó Lakás
Marcali, Berzsenyi u. 1. fsz. 2.
férőhelyszám: 4
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Az intézmény alaptevékenysége:
gyermekvédelmi ellátás szállásnyújtással
a.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85314-7
nevelőotthoni és nevelőintézeti
ellátás
- 54 férőhelyen otthont nyújtó el
látás biztosítása az ideiglenes
hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermekek, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal
felnőttek számára,
- 8 férőhelyen különleges ellátást igénylő gyermekek elhelyezése beteg, vagy/és fogyatékosok részére,
- 8 férőhelyen speciális szükségletű gyermekek teljes körű ellátása (súlyos disszociális tüneteket mutató lányok számára),
- 4 férőhelyen utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek befogadása, szükség szerinti ellátása.
Szakfeladat
SZJ 80111-5
óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
3-7 éves korú gyermekek óvodai
nevelése
Engedélyezett férőhely: 25
SZJ 80121-4
általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
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- 6-18 éves tanköteles korú
gyermekek oktatása (I-IV. évfolyam)
Engedélyezett férőhely: 40
sajátos nevelési igényű általános
iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- sajátos nevelési igényű tanulók, (enyhe fokban értelmi fogyatékos), magatartási, tanulási nehézségekkel küzdők integrált iskolai oktatása,
szociálisan és fejlettségükből
eredően hátrányos helyzetű tanulók integrációs nevelése,

b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
munkahelyi vendéglátás,
SZJ 75195-4
szociális,
gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézményekben
végzett kiegészítő tevékenysé
SZJ 85328-8
lakossági szolgáltatásként gyermekek napközbeni ellátása,
SZJ 85319-2
átmeneti gondozás az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül
szabad férőhely kapacitása terhére
SZJ 75192-2
önkormányzatok és többcélú
kistérségi tárulások elszámolásai
SZJ 55231-2
óvodai intézményi közétkeztetés
SZJ 55232-3
iskolai intézményi közétkeztetés
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:
Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek
az intézmény használatában állnak. A mindenkor érvényes önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott
módon és feltételekkel rendelkezhet felettük az intézmény.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépekberendezések, felszerelések, járművek) használata
leltár szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban
részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) számú határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990
évi LXV tv. 70. §-ában és az 1997 évi XXXI törvényben
meghatározott kötelező feladata ellátását szolgáló, a
Belügyminisztérium által 1893-ban alapított Zita Gyermekotthon, Kaposvár, valamint a Somogy Megyei Tanács által 1963-ban alapított Somogy Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Kaposvár gyermekvédelmi szakellátási intézményeknek – a Somogy Megyei
Közgyűlés 78/2006.(IX.28.) sz. határozatával elrendelt –
integrálásával, az intézmények teljes körű jogutódjaként
az átszervezés folytán létrehozott gyermekvédelmi intézménye részére – 2007. január 1-i hatállyal – az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ
7400 Kaposvár, Orci u. 18/a.
telephelyei:
Kaposvár, Orci u. 18/a.
Befogadó otthon (2x6 fh. 1-18 éves korig)
Gyermek és Utógondozó Otthon
Kaposvár, Nyár u. 112. (24 fh.)
2x12 fős fiú és leánycsoport
Kaposvár, Kanizsai u. 79. (40 fh.)
2×8 fős csoportban disszociális tüneteket mutató fiú
férőhely
2×12 fős csoportban gyermekotthon működtetése
Napraforgó Lakásotthon
Bárdudvarnok, Váci M. u. 2,
anyás gondozás (8 fh.)
Vadrózsa Lakásotthon
Kaposvár, Vikár B. u. 57.(10 fh.)
Margaréta Lakásotthon (12 fh.)
Kaposvár, Pécsi u. 217.
Külső férőhelyek (albérletek)
Férőhelyszám: 36 (Szervezeti és Működési Szabályzatban, továbbá az intézményi működési engedélyben
részletezettek szerint)
Önkormányzat által bérleti szerződéssel biztosított,
illetve bérelt helyiségek a területi dolgozók számára.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgatói kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
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Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-Dunántúli Régió
Kaposvári Igazgatósága
Számlaszám:
11743002-15399942
6. Az intézmény típusa:
megyei gyermekvédelmi központ

SZJ 85315-8

7. Az intézmény alaptevékenysége:
gyermekvédelmi szakellátás szállásnyújtással
a.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat
SZJ 85313-6
gyermek- és ifjúságvédelem feladatai
- az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási helyének meghatározása (férőhely gazda),
- nyilvántartás a megyei gyermekvédelmi szakellátás üres
férőhelyeiről, valamint a gondozási napokról,
- a gyermek örökbefogadásának,
örökbe-fogadhatóvá nyilvánításának és örökbeadásának
szakmai előkészítése,
- az egyéni gondozási, nevelési
tevékenység segítése és szakmai ellenőrzése,
- eseti gondnoki, vagyonkezelői
gondnoki és hivatásos gyámi
hálózat működtetése,
- a gyámok gondozói, nevelői,
illetve gyámi tevékenységének
szakmai segítése, ellenőrzése,
- gyermekvédelmi megyei szakértői bizottság működtetése,
- szaktanácsadói, szakértői,
- módszertani tevékenység végzése
Szakfeladat
SZJ 85314-7

nevelőotthoni és nevelőintézeti
ellátás
- ideiglenes elhelyezést biztosító
otthon működtetése (12 fős befogadó otthon),
- 70 férőhelyen otthont nyújtó
ellátás biztosítása az ideiglenes
hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermekek számára
- 16
férőhelyen
speciális,
disszociális tüneteket mutató
fiú gyermekek ellátása.

SZJ 85315-8
SZJ 85334-4

- 8 férőhelyen a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorú és saját gyermekének, valamint fiatal felnőtt és saját
gyermekének együttes ellátása
(anyás gondozás)
- utógondozottak ellátása külső
férőhelyeken (36 fő)
nevelőszülőknél elhelyezettek
ellátása
- nevelőszülői hálózat szervezése, képzése, fenntartása és működtetése, (a hálózaton belül
30 fő különleges és 30 fő speciális ellátási igényű, valamint
20 fő ideiglenesen elhelyezett
gyermek befogadását biztosítja),
szociális ellátás elhelyezés nélkül
önálló életkezdés biztosítása

b.) Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő
tevékenység:
SZJ 55241-1
munkahelyi vendéglátás
SZJ 85328-8
lakossági szolgáltatásként gyermekek napközbeni ellátása,
SZJ 85319-2
egyéb szociális ellátás szállásnyújtással
gyermekek átmeneti gondozása
az alapfeladatok veszélyeztetése
nélkül, szabad férőhely kapacitása terhére
SZJ 80402-8
felnőttképzés
(nevelőszülők,
örökbefogadó szülők felkészítése és képzése)
SZJ 75192-2
önkormányzatok és többcélú
kistérségi tárulások elszámolásai
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:
Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek
az intézmény használatában állnak. A mindenkor érvényes önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott
módon és feltételekkel rendelkezhet felettük az intézmény.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépekberendezések, felszerelések, járművek) használata
leltár szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatában
részletezettek szerint végzi.
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zett, átmeneti és tartós nevelésbe vett 3 évnél fiatalabb
gyermekek számára,

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) számú határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

Szakfeladat
SZJ 85314-7

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. törvény 70.§-ában és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott kötelező feladata ellátását szolgáló, a Somogy Megyei Tanács által csecsemőotthonként
1983-ban alapított Somogy Megyei Gyermekotthon Marcali elnevezéssel működő intézménye részére az alábbi
módosított alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Százszorszép Gyermekotthon
8700 Marcali, Berzsenyi u. 114.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgatói kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-Dunántúli Régió
Kaposvári Igazgatósága
Számlaszám:
11743026-15400853
6. Az intézmény típusa:
gyermekotthon
7. Az intézmény alaptevékenysége:
gyermekvédelmi ellátás szállásnyújtással
a.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85311-4
csecsemőotthoni ellátás
- 21 férőhelyen otthont nyújtó
ellátást biztosít újszülött kortól
kezdődően a kora és betegsége
miatt különleges ellátást igénylő ideiglenes hatállyal elhelye-

SZJ 80521-2

nevelőotthoni és nevelőintézeti
ellátás
- 2×8 fős csoportot működtet
különleges ellátási igényű ideiglenes hatállyal elhelyezett, az
átmeneti és tartós nevelésbe
vett 3-18 éves korú tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermekek számára,
- 3 férőhelyen a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorú és saját gyermekének, valamint utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőtt és
gyermekének együttes ellátása,
0-6 éves korú fogyatékkal élő
gyermekek korai fejlesztését és
képzési kötelezett fogyatékos
gyermekek fejlesztő felkészítését végzi.

b.) Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő
tevékenység:
SZJ 55241-1
munkahelyi vendéglátás
ZJ 85319-2
szabad férőhely kapacitása terhére átmeneti gondozást nyújt a
3 évnél fiatalabb egészségügyi
és szociális okok miatt rászoruló
gyermek számára, befogadhatja
annak szociális válsághelyzetben lévő szülőjét,
SZJ 85328-8
lakossági szolgáltatásként gyermekek napközbeni ellátása,
SZJ 85319-2
átmeneti gondozás az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül,
szabad férőhely kapacitása terhére
SZJ 55141-4
nyári táboroztatás (üdültetés)
külső szervezetek, személyek
részére
SZJ 75195-4
szociális, gyermekvédelmi intézményben végzett kiegészítő
tevékenység (szabad kapacitása
terhére mosási, varrási tevékenység végzése)
SZJ 75192-2
önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:
Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek az
intézmény használatában állnak. A mindenkor érvényes
önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott módon
és feltételekkel rendelkezhet felettük az intézmény.
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Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépekberendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban
részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-dunántúli Régió
Kaposvári Igazgatósága
Számlaszám:
11743002-21539965
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
(gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, egységes pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai
szolgáltató, diákotthon, gyermekotthon, szakértői és
rehabilitációs bizottság)

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése az
1897-ben Somogy Megye Főispánja által alapított Siketnémák Kaposvári Államilag Segélyezett Intézete, jelenlegi nevén Duráczky József Óvoda, Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai
Szakmai Szolgáltató Intézmény, Diák- és Gyermekotthon, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság részére az
1993. évi LXXIX. tv.37.§-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően és az 1997. évi XXXI. tv. 156.§ (2)
bekezdés a-pontja alapján az alábbi alapító okiratot adja
ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, Diák- és Gyermekotthon, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.
Rövidített elnevezése:
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani
Központ
7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.
Integrált egysége:
Tanulási Képességet Vizsgáló Megyei Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgatói kinevezés – vezetői megbízás

7. Az intézmény évfolyamainak száma, tanuló és
gyermeklétszám:
3 óvodai + 8 általános iskolai évfolyam
Felvehető maximális gyermek- tanulólétszám: óvoda
50 fő, iskola 120 fő, diákotthon 90 fő, különleges
gyermekotthon 8 fő.
8. Az intézmény tevékenysége:
a) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80110
óvodai nevelés
SZJ 80112-6
3-6 éves korú sajátos nevelési
igényű (hallássérült, halmozottan fogyatékos hallássérült, beszédfogyatékos)
gyermekek
óvodai nevelése
SZJ 80120
általános iskolai oktatás
SZJ 80122-5
- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása
- tanköteles korú sajátos nevelési igényű (hallássérült, halmozottan fogyatékos hallássérült,
beszédfogyatékos) tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
- sajátos nevelési igényű (hallássérült, halmozottan fogyatékos hallássérült és beszédfogyatékos) óvodás gyermekek
és iskolai tanulók diákotthoni
ellátása, speciális pedagógiai
felkészítése
SZJ 55132-6
diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása sajátos nevelési
igényű (hallássérült, halmozottan fogyatékos hallássérült és
beszédfogyatékos) gyermekek,
tanulók számára
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SZJ 55136-0
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pedagógiai szakszolgálat működtetése:
- sajátos nevelési igényű (beszédhibás, beszédfogyatékos,)
gyermekek komplex gyógypedagógiai és logopédiai vizsgálata, korai fejlesztése
- óvodás és tanköteles korú sajátos nevelési igényű (beszédhibás, súlyos fokban beszédhibás, tanu lási zavart mutató)
gyermekek, tanulók logopédiai
szűrővizsgálata, ambuláns logopédiai ellátása
- sajátos nevelési igényű (hallássérült, halmozottan fogyatékos
hallássérült, látássérült) gyermekek korai fejlesztése, tanácsadás
- óvodában és iskolában integráltan fejlesztett sajátos nevelési igényű (hallássérült, tanulási folyamatban súlyosan akadályozott, látássérült) gyermekek és tanulók speciális pedagógiai ellátása
- középfokú oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű
(hallássérült) tanulók speciális
pedagógiai segítése
- központi idegrendszeri rendellenesség miatt sajátos nevelési
igényű (mozgássérült, halmozottan fogyatékos mozgássérült) gyermekek korai fejlesztése, tanácsadás konduktív pedagógiai ambuláns ellátása,
utógondozása
- sajátos nevelési igényű (hallás
sérült) gyermekek fejlesztő
felkészítése
- audiológiai állomás működtetése az intézmény által gondozott gyer mekek, tanulók ellátására
- utazótanári szolgáltatás a korai
– és az integrált fejlesztésben
részesülő gyermekek, tanulók
ellátására
- Tanulási Képességet Vizsgáló
Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottság működtetése
- Beszédvizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottság működtetése
otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
pedagógiai szakmai szolgáltatás:

SZJ 85314-7

SZJ 80511-3
SZJ 55230
SZJ 55231-2
SZJ 55232-3
SZJ 55233-4

- szakirányú felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók gyakorlati képzése
- középfokú oktatásban résztvevők (gyógypedagógiai assziszgyermekfelügyelők,
tensek,
stb.) szakirányú gyakorlati
képzése
- szakirányú gyógypedagógusok, integráló pedagógusok továbbképzése
nevelőotthoni és nevelőintézeti
ellátás
3-18 éves korú átmeneti és tartós
nevelésbe vett különleges igényű, hallássérült gyermekek teljes körű ellátása, maximum 8 férőhelyen.
napköziotthoni és tanulószobai
foglalkozás szorgalmi időben
intézményi közétkeztetés
óvodai intézményi közétkeztetés
iskolai intézményi közétkeztetés
kollégiumi intézményi közétkeztetés

b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
munkahelyi vendéglátás
SZJ 75195-0
intézményi étkeztetés kiegészítő
tevékenységként
SZJ 92403-6
diáksport
SZJ 75195-2
közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység:
egyéb nem menetrendszerű közúti személyszállítás
SZJ 75177-9
szakmai tevékenységet irányító
kisegítő szolgáltatás. Kollégiumi
férőhelyek szállásként történő
korlátozott mértékű kiadása,
nyári időszakban
SZJ 75192-2
önkormányzatok és többcélú
kistérségi tárulások elszámolásai
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat!
9. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon:
Az intézmény székhelyének ingatlana a Somogy
Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII
tv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján, a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
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Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése a
Nagyatád Városi Tanács által alapított IV. sz. Általános
Iskola, jelenlegi nevén Éltes Mátyás Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó részére az 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-a szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító
okiratot adja ki:
1. Intézmény neve, székhelye:
Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó
7500 Nagyatád, Széchenyi tér 25.
Telephelye:
Nevelési Tanácsadó
7500 Nagyatád, Szent István Park
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgatói kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-dunántúli Régió
Nagyatádi Igazgatósága
Számlaszám:
11743033-15399210

8. Az intézmény tevékenysége:
a) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80120
általános iskolai oktatás
SZJ 80122-5
- sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
- 6-20 éves korú sajátos nevelési
igényű (enyhe és középsúlyos
értelmi fogyatékos) tanulók
speciális oktatása, nevelése
- gyengén látó és nagyothalló
sajátos evelési igényű (értelmi
fogyatékos) tanulók integrált
oktatása-nevelése
- kiegészítő kisebbségi oktatás
szervezése
SZJ 80521-2
- nevelési tanácsadó működtetése
- egységes pedagógiai szakszolgálat:
- kiskorúak mentálhigiénés ellátása érdekében pszichológiai és pedagógiai szolgáltatás nyújtása
- magatartási és tanulási zavarokkal küzdő épértelmű
gyermekek ellátása
- logopédiai szolgáltatás
- utazó tanári hálózat működtetése
- konduktív pedagógiai ellátás
- sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek korai
gondozása, fejlesztése
- képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítése
- pályaválasztási tanácsadás
SZJ 80511-3
napköziotthoni és tanulószobai
foglalkozás szorgalmi időben
SZJ 55232-3
iskolai intézményi közétkeztetés
b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 92403-6
diáksport
SZJ 75192-2
önkormányzatok és többcélú
kistérségi tárulások elszámolásai
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat!

6. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
(gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, egységes pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó)
7. Az intézmény évfolyamainak száma:
8 általános iskolai évfolyam
Felvehető maximális tanulólétszám: 146 fő

9. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon:
Az intézmény ingatlanai Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik, a használati jog a
Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
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10. Intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján, a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban
részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése a
Marcali Városi Tanács által alapított Petőfi utcai Speciálisan Képző Általános Iskola, jelenlegi nevén
Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény részére az 1993. évi LXXIX.tv.37. §-a szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító
okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
8700 Marcali, Petőfi u. 36.
Telephelye:
8700 Marcali, Berzsenyi u. 120.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgatói kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-dunántúli Régió
Marcali Igazgatósága
Számlaszám:
11743026-15401744
6. Az intézmény típusa:
Többcélú közoktatási intézmény: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény

7. Az intézmény évfolyamainak száma:
8 általános iskolai évfolyam
9. évfolyam, szakiskolai oktatás
Felvehető maximális tanulólétszám: 150 fő
8. Az intézmény alaptevékenysége:
a) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80120
általános iskolai oktatás
SZJ 80122-5
6-20 éves korú sajátos nevelési
igényű (enyhe és középsúlyos
értelmi fogyatékos) tanulók speciális oktatása, nevelése
SZJ 80121-4
- 6-18 éves korú tanulók együtt
nevelése-oktatása a sajátos nevelési igényű tanulókkal
- nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés-oktatás
- utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése az integrált
oktatásban résztvevők szakmai
segítésére
SZJ 80511-3
napköziotthoni és tanulószobai
foglalkozás szorgalmi időben
SZJ 55232-3
iskolai intézményi közétkeztetés
SZJ 80521-2
szakszolgálati ellátás:
- gyógypedagógiai tanácsadás
- fejlesztő felkészítés
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
SZJ 80541-0
pedagógiai szakmai szolgáltatás:
- szaktanácsadás
- pedagógiai tájékoztatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
- tanulói tájékoztató, tanácsadó
szolgálat
SZJ 8220
szakiskolai oktatás
SZJ 80222-5
14-22 éves korú sajátos nevelési
igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása
b) Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő
tevékenység:
SZJ 75195-2
közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység:
egyéb nem menetrendszerű közúti személyszállítás
SZJ 92403-6
diáksport
SZJ 75192-2
önkormányzatok és többcélú
kistérségi tárulások elszámolásai
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat!
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9. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló vagyon:
Az intézmény székhelyének ingatlana Marcali Város
Önkormányzatának tulajdonát képezi, a használati jog
a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg. A telephely a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát
képezi.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
10.Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján, a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. törvény 70. §-ában, az 1993. évi LXXIX. és az
1997. évi XXXI. törvényben meghatározott oktatási és
gyermekvédelmi kötelező feladatai ellátását szolgáló, az
1946-ban a Vallás- és Közoktatási Minisztérium által
alapított – Állami Gyógypedagógiai Gazdasági és Foglalkoztató Intézet –, valamint az 1976-ban a Somogy
Megyei Tanács VB. által alapított – Kisegítő Iskola és
Nevelőotthon – jelenleg a Somogy Megyei Közgyűlés
37/2007.(IV.27.) sz. határozatával elrendelt integrálásával jelenlegi nevén Somogy Megyei Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon részére az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Intézmény neve, székhelye:
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
8698 Somogyvár, Kaposvári u. 4.
Telephelyei:
1. Vadvirág Különleges Gyermekotthon
8698 Somogyvár, Kossuth L. u 7. (15 fő)
2. Búzavirág Különleges Lakásotthon
8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 9. (8 fő)
3. Pipacs Különleges Lakásotthon
8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 104. (8 fő)
4. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
8697 Öreglak, Fő u. 109.
5. Zugoly különleges lakásotthon
8697 Öreglak, Fő u. 109. (8 fő)
6. Fészek különleges lakásotthon
8697 Öreglak, Fő u. 110. (8 fő)

7. Kuckó különleges lakásotthon
8697 Öreglak, Vasút u. 8. (8 fő)
8. Vacok különleges lakásotthon
8697 Öreglak, Kiss u. 47. (8 fő)
9. Napsugár Különleges Lakásotthon
8697 Öreglak, Fő u. 109. (8 fő)
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgatói kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-dunántúli Régió
Lengyeltóti Igazgatósága
Számlaszám:
117443105-15399667
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, összetett, közös igazgatású közoktatási
intézmény (gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, szakiskola, folyamatosan üzemeltetett diákotthon, gyermekotthon)
7. Az intézmény évfolyamainak száma:
- az enyhe értelmi fogyatékosoknál 1 óvodai csoport
- a középsúlyos értelmi fogyatékosoknál 1 óvodai
csoport
- az enyhe értelmi fogyatékosoknál 8 általános iskolai
évfolyam
- speciális szakiskolai (9-13.) évfolyam
- a középsúlyos értelmi fogyatékosoknál 8 általános
iskolai évfolyam
- készségfejlesztő speciális szakiskola (9-12.) évfolyam
- épértelműeknél 2 felzárkóztató évfolyam (9-10)
- épértelműeknél 2-3 szakiskolai évfolyam (9-13.)
Felvehető maximális tanulói létszám: 350 fő
8. Az intézmény alaptevékenysége:
a) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80110
- óvodai nevelés
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SZJ 80112-6

SZJ 80120
SZJ 80122-5

SZJ 80220
SZJ 80222-5

SZJ 80224-1

SZJ 80225-2

SZJ 80511-3
SZJ 80521-2

SZJ 55130
SZJ 55131-5

SZJ 55132-6
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- 3-6 éves korú sajátos nevelési
igényű (enyhe és középsúlyos
értelmi fogyatékos) gyermekek speciális óvodai nevelése
- általános iskolai oktatás
- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása
- 6-20 éves korú sajátos nevelési
igényű (enyhe és középsúlyos
értelmi fogyatékos) tanulók
speciális általános iskolai oktatása, nevelése
- szakiskolai oktatás, szakképzés
- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása
- 14 éves kortól a sajátos nevelési igényű (enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók (készségfejlesztő) speciális
szakiskolai képzése, beleértve
a szakiskolai felzárkóztató oktatást 9-10. évfolyamon
- nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő
iskolai oktatás 16 éves kortól
(épértelmű tanulók) szakképesítés megszerzésére felkészítő
oktatás (11-13. évfolyam)
- sajátos nevelési igényű tanuló
nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő
iskolai oktatás
- napköziotthoni és tanulószobai
foglalkozás szorgalmi időben
- pedagógiai szakszolgálat:
logopédiai ellátás,
gyógytestnevelés
korai fejlesztés, gondozás,
utazó gyógypedagógiai ellátás,
magatartási és tanulási zavarokkal küzdő ép intellektusú
gyermekek rehabilitációs célú
foglalkoztatása
gyógypedagógiai tanácsadás
fejlesztő felkészítés
- diákotthoni, kollégiumi ellátás
- diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
- nem sajátos nevelési igényű
tanulók kollégiumi szálláshely
nyújtása
Felvehető max. létszám: 15 fő
- diákotthoni, kollégiumi, szálláshelynyújtás sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók
számára
Felvehető max. létszám: 95 fő

SZJ 85310
SZJ 85314-7

SZJ 55230
SZJ 55231-2
SZJ 55232-3
SZJ 55233-4

- szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással
- nevelőotthoni és nevelőintézeti
ellátás
3-24 (25) éves korú ideiglenesen elhelyezett, átmeneti és
tartós nevelésbe vett különleges igényű gyermekek teljes
körű ellátása, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek befogadása, szükséges szerinti ellátása, maximum 140 férőhelyen
- 3-24 (25) éves korú ideiglenesen elhelyezett, átmeneti és
tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátása, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek befogadása, szükség szerinti ellátása, maximum 30 férőhelyen
- intézményi közétkeztetés
- óvodai intézményi közétkeztetés
- iskolai intézményi közétkeztetés
- kollégiumi intézményi közétkeztetés

b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 01101-1
- növénytermelés, kertészet
SZJ 01201-8
- állattenyésztés
SZJ 55241-1
- munkahelyi vendéglátás
SZJ 55142-5
- egyéb szálláshely-szolgáltatás
SZJ 70101-5
- saját, vagy bérelt ingatlan
hasznosítás
SZJ 75177-9
- szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
SZJ 92403-6
- diáksport
SZJ 75192-2
- önkormányzatok és többcélú
kistérségi tárulások elszámolásai
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat!
9. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon:
Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek
az intézmény használatában állnak. A mindenkor érvényes önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet felettük az
intézmény.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépekberendezések, felszerelések, járművek) használata
leltár szerint.
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10. Intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján, a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban
részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés a
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

Nevelési tanácsadói szolgáltatás
(Somogy Megyei Közgyűlés 3/1996.(II.27.) sz. KH.
alapján)
a) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat
Diákotthoni, kollégiumi szállásSZJ 55131-5
nyújtás Maximális diáklétszám:
100 fő
Szakfeladatok:
SZJ 80521-2

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. törvény 70. §-ában meghatározott kötelező
feladatának ellátására szolgáló, a Somogy Megyei Tanács által 1990-ben alapított siófoki Középiskolai Diákotthon számára a többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 37. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó
8600 Siófok, Beszédes J. sétány 79.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Siófoki Igazgatósága

SZJ 55233-4
SZJ 55241-4

Pedagógiai szakszolgálat (Siófok és körzetében a nevelési tanácsadás szakszolgálati feladatának ellátása. Siófok és körzetében a fogyatékos gyermekek
korai gondozása, fejlesztő felkészítése.)
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás

b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
SZJ 75195-2
Közoktatási
intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
8. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek
az intézmény használatában állnak.
A mindenkor érvényes önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet felettük az intézmény.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei
alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.

Számlaszám:
11743040-15570011
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
(középiskolai kollégium, nevelési tanácsadó)
7. Az intézmény alaptevékenysége:
Középfokú képzésben résztvevő tanulók kollégiumi
ellátása

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi
LXV. tv. 70. §-ában meghatározott kötelező feladatának
ellátására szolgáló, a Somogy Megyei Tanács által 1974ben alapított fonyódi Híradásipari és Kereskedelmi
Szakközépiskola, 521. sz. Szakmunkásképző Intézet és
Kollégium számára a többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki.
1. Az intézmény neve, székhelye:
Bacsák György Szakképző Iskola
8640 Fonyód, Béke u. 1.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés – vezetői megbízás.
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT. Dél-Dunántúli Régió
Fonyódi Igazgatósága
Számlaszám: 11743095-15399739
11743095-15399739-02130000
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, összetett közoktatási intézmény (szakközépiskola, szakiskola)
7. Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12.
1/13, 2/14. évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11, 2/12,
3/13. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 650 fő
8. Az intézmény tevékenysége:
Középfokú oktatás
a.) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat
SZJ 80224-1
Nappali rendszerű szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
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Szakfeladatok
SZJ 80216-6
SZJ 80217-7
SZJ 80221-4
SZJ 80226-3

Gimnáziumi felnőttoktatás
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Nappali rendszerű szakiskolai
nevelés, oktatás
Szakképesítés
megszerzésére
felkészítő
Iskolarendszerű felnőttoktatás

b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
SZJ 70101-5
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai
SZJ 92403-6
Diáksport
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
9. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai Fonyód város önkormányzatának tulajdonát képezik, a használati jog a Somogy
Megyei Önkormányzatot illeti meg. Vagyonértékű
jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.
10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1991. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a Somogy Megyei önkormányzat rendeletei
alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) számú határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. törvény 70. §-ában meghatározott kötelező
feladatának ellátására szolgáló, a Somogy Megyei Tanács által 1968-ban alapított Középiskolai Diákotthon,
jelenleg a fonyódi Balaton Kollégium számára a többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító
okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Balaton Kollégium
8640 Fonyód, Ady E. u. 1.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
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3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

mint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei
alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPITÓ OKIRAT

Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Fonyódi Igazgatósága
Számlaszám: 11743095-15399186
11751432-17987073
6. Az intézmény típusa:
Középiskolai kollégium
7. Az intézmény alaptevékenysége:
Középfokú képzésben résztvevő tanulók kollégiumi
ellátása
Maximálisan felvehető létszám: 128 fő
a.) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat
SZJ 55131-5
Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás
Szakfeladatok
SZJ 55233-4
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
SZJ 55241-1
Munkahelyi vendéglátás
b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai
SZJ 75195-2
Közoktatási
intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai Fonyód Város Önkormányzatának tulajdonát képezik. Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések,
járművek) használata leltár szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó szakmai jogszabályok, vala-

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. tv. 70. §-ában meghatározott kötelező feladatának ellátására szolgáló – a Munkaügyi Minisztérium által
1953-ban alapított MüM. 523. sz. Helyiipari Iskola (alapításkori név), a későbbi Baross Gábor Szakmunkásképző és Szakközépiskola számára – a többször módosított
1993. évi LXXIX, törvény 37. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja
ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Baross Gábor Középiskola és Szakiskola
8600 Siófok, Bakony u. 2.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgató kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Siófoki Igazgatósága
Számlaszám: 11743040-15397445
11743040-15397445-02130000
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
(szakközépiskola, szakiskola)
7.Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12.,
1/13, 1/14. évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11, 2/12,
3/13. évfolyam.
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Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 750 fő
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Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.

8. Az intézmény alaptevékenysége:
Középfokú oktatás
a.) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat
SZJ 80224-1
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Szakfeladatok
SZJ 80216-6
Gimnáziumi felnőttoktatás
SZJ 80217-7
Nappali rendszerű, szakközépiskolai nevelés, oktatás
SZJ 80221-4
Nappali rendszerű szakiskolai
nevelés, oktatás
SZJ 55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
(középfokú képzésben résztvevő
tanulók
étkeztetése, egyéb
munkahelyi étkeztetés)
SZJ 55241-1
Munkahelyi vendéglátás
b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
SZJ 55141-4
Üdültetés
SZJ 75177-9
Szakmai tevékenységet irányító
és kisegítő szolgáltatás
SZJ 75195-2
Közoktatási
intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai
SZJ 80402-8
Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás, vizsgáztatás
SZJ 92403-6
Diáksport
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai Siófok Város Önkormányzatának tulajdonát képezik, a használati jog a Somogy
Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján és a
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban
részletezettek szerint végzi.

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV.tv. 70.§-ában meghatározott kötelező feladatának ellátására szolgáló - Boglárlelle Város Önkormányzata által 1991-ben alapított Középiskolai Kollégium
számára – a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Boglári Kollégium
8630 Balatonboglár, Mátyás K.u.12.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgató kinevezés - vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Balatonboglári Igazgatósága
Számlaszám:
11743064-15401971
6. Az intézmény típusa:
Középiskolai Kollégium
7. Az intézmény tevékenysége:
Középfokú képzésben résztvevő tanulók kollégiumi
ellátása
a.) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat
SZJ 55131-5
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
Maximálisan felvehető létszám:
180 fő
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Szakfeladatok:
SZJ 55132-6
Diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
SZJ 55233-4
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
SZJ 55241-1
Munkahelyi vendéglátás

b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 75195-2
Közoktatási
intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
SZJ 75192-2
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Vállalkozási tevékenységet nem folytat
8. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai Balatonboglár Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
9. Az intézményi tevékenység ellátásnak módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján és a
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban
részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a Barcs
Községi Tanács által 1961-ben alapított gimnázium,
illetve az 1978-ban Barcs Nagyközségi Tanács által alapított Erdészeti, Vízépítési, Vízgazdálkodási Szakközépiskola, amelyek 1978-tól közös igazgatás alatt működtek
- 1994. szeptember 27-től a 93/1994.(IX.27.) KH. alapján
Dráva Völgye Középiskola Barcs nevet viselő intézmény
számára a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
37. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően
az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Dráva Völgye Középiskola és Kollégium
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
Telephely:
7570 Barcs-Középrigóc (kollégium, gyakorlóhely)

Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Barcsi Igazgatósága
Számlaszám:11743057-15397421
11743057-15397421-02130000
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
(felsőfokú szakképzés, szakközépiskola, gimnázium,
kollégium)
7. Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:
Gimnázium 7-12. évfolyam, nyelvi előkészítő osztály,
szakközépiskola:
9-12.,
1/13,
2/14,
3/15..évfolyam, felsőfokú szakképzés: 1/13, 2/14. évfolyam. Nappali tagozat.
Maximálisan felvehető létszám: 670 fő
Kollégiumi férőhely: 320 fő
8. Az intézmény alaptevékenysége:
Középfokú oktatás
a.)Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80217-7
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Szakfeladatok:
SZJ 80121-4
SZJ 80214-4
SZJ 80224-1
SZJ 80341-6
SZJ 80402-8
SZJ 55131-5

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Nappali rendszerű gimnáziumi
nevelés, oktatás
Nappali rendszerű szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
Felsőfokú szakképesítést nyújtó
oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás, vizsgáztatás
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás (alap- és középfokú
oktatásban részesülők számára)
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SZJ 55232-3
SZJ 55233-4
SZJ 55241-1
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Iskolai intézményi közétkeztetés
(alap- és középfokú oktatásban
résztvevőké)
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás

b.)Ellátandó alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
SZJ 92403-6
Diáksport
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
9. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai Barcs Város Önkormányzatának tulajdonát képezik, a használati jog a Somogy
Megyei Önkormányzatot illeti meg. Vagyonértékű
jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.
10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXVIII.
törvény és a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei
alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgató kinevezés - vezetői megbízás.
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Siófoki Igazgatósága
Sz.sz.: 11743040-15397452
11743040-15397452-02130000
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, összetett közoktatási intézmény (felsőfokú
szakképzés, szakközépiskola, szakiskola),
7. Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12.,
1/13, 2/14, 3/15, évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11,
2/12, 3/13. évfolyam, felsőfokú szakképzés: 1/13,
2/14. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető tanulók száma: 980 fő
8. Az intézmény alaptevékenysége:
Középfokú oktatás

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV.tv. 70.§-ában meghatározott kötelező feladatának ellátására szolgáló - a Siófok Városi Tanács által
1969. évben alapított Kereskedelmi Iskola (alapításkori
név), a későbbi Krúdy Gyula Kereskedelmi,
Vendéglátóipari Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Intézet
számára – a többször módosított 1993. évi LXXIX. 37.
§-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola
8600 Siófok, Koch R.u.8.

a.) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat
SZJ 80217-7
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Szakfeladatok:
SZJ 80219-9
SZJ 80221-4
SZJ 80223-6
SZJ 80224-1
SZJ80341-6
SZJ 80401-7

Telephely:
8600 Siófok, Koch R. u.- 10. (gyakorlóhely)
8600 Siófok, Somogyi B. u. 1. (gyakorlóhely)

SZJ 80402-8

Szakközépiskolai felnőttoktatás
Nappali rendszerű szakiskolai
nevelés, oktatás
Szakiskolai felnőttoktatás
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Felsőfokú szakképesítést nyújtó
képzés
Iskolarendszeren kívüli nem
szakmai oktatás, vizsgáztatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás, vizsgáztatás
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SZJ 55232-3
SZJ 55241-1
SZJ 85129-7

Szakképesítés
megszerzésére
felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás (tanfolyami oktatás
és vizsgáztatás)
Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Védőnői szolgálat

b.)Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 70101-5
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
SZJ 74991-4
Máshová nem sorolt, gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
SZJ 92403-6
Diáksport

Telephely:
8630 Balatonboglár, Szabadság u. 69.(kihelyezett
osztály)
8630 Balatonboglár, Szabadság u. 71.(kihelyezett
osztály)
8630 Balatonboglár, Mátyás K. u. 7. (kihelyezett
osztály)
8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 76. (gyakorlóhely)
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgató kinevezés - vezetői megbízás.

Vállalkozási tevékenységet nem folytat
9. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai Siófok Város Önkormányzatának tulajdonát képezik, a használati jog a Somogy
Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján és a
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban
részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV.tv. 70.§-ában meghatározott kötelező feladatának ellátására szolgáló - a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium által 1964-ben alapított Kertészeti
Szakiskola (alapításkori név), a későbbi Mathiász János
Középiskola számára – a többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Mathiász János Középiskola és Szakiskola
8630 Balatonboglár, Szabadság u.41.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Balatonboglári Igazgatósága
Számlaszám: 11743064-15399777
11743064-15399777-06910000
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, összetett közoktatási intézmény (felsőfokú
szakképzés, szakközépiskola, szakiskola).
7. Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12.,
1/13, 2/14. évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11, 2/12,
3/14. évfolyam, felsőfokú szakképzés: 1/13, 2/14. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 530 fő
8. Az intézmény alaptevékenysége:
Középfokú oktatás.
a.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat
SZJ 80224-1
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Szakfeladatok
SZJ 80217-7
SZJ 80221-4

Nappali rendszerű, szakközépiskolai nevelés, oktatás
Nappali rendszerű szakiskolai
nevelés, oktatás
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Felsőfokú szakképesítést nyújtó
képzés
Közoktatási
intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek

b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
SZJ 75195-0
Intézményi étkeztetés kiegészítő
tevékenységként
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai
SZJ 92403-6
Diáksport
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai Balatonboglár Város Önkormányzatának tulajdonát képezik, a használati jog a
Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
10. Az intézményi tevékenység ellátásnak módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján és a
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban
részletezettek szerint végzi.

3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgató kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Fonyódi Igazgatósága
Számlaszám: 11743095-15399801
11743095-15399801-02130000
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, összetett közoktatási intézmény (gimnázium, szakközépiskola)
7. Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:
Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium 9-12. évfolyam, szakközépiskola: 9-12., 1/13, 2/14. évfolyam
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám 580 fő
8. Az intézmény alaptevékenysége:
Középfokú oktatás

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. törvény 70. §-ában meghatározott kötelező
feladatának ellátására szolgáló, a Somogy Megyei Tanács által 1961-ben alapított fonyódi Mátyás Király
Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola számára a
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a
szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola
8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3.

a) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80214-4
Nappali rendszerű, gimnáziumi
nevelés, oktatás
Szakfeladatok:
SZJ 80217-7
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
SZJ 80224-1
Nappali rendszerű szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
SZJ 55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
SZJ 55241-1
Munkahelyi vendéglátás
b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
SZJ 70101-5
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai
SZJ 92403-6
Diáksport
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
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9. A feladat ellátását szolgáló vagyon és a vagyonfeletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai Fonyód Város Önkormányzatának tulajdonát képezik a használati jog a Somogy
Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:Az
intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII. törvény és a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint
a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján
és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. tv. 70.§-ában meghatározott kötelező feladatának ellátására szolgáló a Somogy Megyei Tanács által
1974-ben alapított Nagyatádi Szakképző Iskola számára
a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37.§-a
szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki.
1. Az intézmény neve, székhelye:
Nagyatádi Szakképző Iskola
7500 Nagyatád, Baross Gábor u.6.
Telephely:
7500 Nagyatád, Petőfi S. u. 2 (gyakorlóhely)
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgatói kinevezés – vezetői megbízás.
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT Dél-Dunántúli Régió
Nagyatádi Igazgatósága

Számlaszám: 11743033-15399069
11743033-15399069-02130000
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, összetett közoktatási intézmény (szakközépiskola, szakiskola)
7. Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12.,
1/13, 2/14. évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11, 2/12,
3/13. évfolyam. Nappali tagozat Maximálisan felvehető létszám: 560 fő
8. Az intézmény tevékenysége:
Középfokú oktatás
a.) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat
SZJ 80224-1
Nappali rendszerű szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
Szakfeladatok
SZJ 55232-3
SZJ 55241-1
SZJ 80217-7
SZJ 80219-9
SZJ 80221-4
SZJ 80402-8

Iskolai intézményi közétkeztetés
(középfokú képzésben résztvevő
tanulók étkeztetése)
Munkahelyi vendéglátás
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
Szakközépiskolai felnőttoktatás
Nappali rendszerű szakiskolai
oktatás, nevelés
Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás, vizsgáztatás

b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
SZJ 70101-5
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai
SZJ 92403-6
Diáksport
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
9. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik, a használati jog a
Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok. tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó szakmai jogszabályok, vala-
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mint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei
alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPITÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. tv. 70. §-ában meghatározott kötelező feladatának hatékonyabb ellátása céljából 1996. augusztus 1-i
hatállyal – a Földművelésügyi Minisztérium által 1953ban alapított csurgói Nagyváthy János Ipari és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
alapító okiratának módosításával és a Somogy Megye
Önkormányzatának Gimnáziuma és Szakközépiskolája,
Csurgó (Alapítója 1792-ben gróf Festetics György) feladatainak jogutódként való átvételével – egységes középiskolát alapított Nagyváthy János Középiskola néven.
Az intézmény számára a többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki a
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése.
1. Az intézmény neve, székhelye:
Nagyváthy János Középiskola Szakiskola és Kollégium
8840 Csurgó, Iharosi u. 2.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó
igazgató kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Csurgói Igazgatósága
Számlaszám: 11743088-15399722
11743088-15399722-02130000

6. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
(felsőfokú szakképzés, szakközépiskola, gimnázium,
szakiskola, kollégium)
7.

Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:
Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium 5-12. évfolyam; szakközépiskola 9-12, 1/13, 2/14. évfolyam;
szakiskola 9-10., 1/11, 2/12, 3/13. évfolyam; felsőfokú szakképzés 1/13, 2/14. évfolyam. Nappali tagozat.
Maximálisan felvehető létszám: 900 fő
Kollégiumi férőhely: 150 fő

8. Az intézmény alaptevékenysége:
Alap- és középfokú oktatás, kollégiumi ellátás, felsőfokú szakképzés
a.) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat
SZJ 80224-1
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Szakfeladatok:
SZJ 55131-5
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás(alap-és középfokú
oktatásban részesülők számára)
SZJ 55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
SZJ 55233-4
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
SZJ 55241-1
Munkahelyi vendéglátás
SZJ 80121-4
Általános iskolai,nappali rendszerű nevelés,oktatás
SZJ 80214-4
Nappali rendszerű gimnáziumi
nevelés, oktatás
SZJ 80216-6
Gimnáziumi felnőttoktatás
SZJ 80217-7
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
SZJ 80221-4
Nappali rendszerű szakiskolai
nevelés, oktatás
SZJ 80223-6
Szakiskolai felnőttoktatás
SZJ 80341-6
Felsőfokú szakképzést nyújtó
oktatás
Iskolarendszeren kívüli nem
SZJ 80401-7
szakmai oktatás, vizsgáztatás
SZJ 80402-8
Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás (tanfolyami oktatás,
vizsgáztatás)
SZJ 80511-3
Napközi otthoni és tanulószobai
foglalkozás
b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
SZJ 92403-6
Diáksport
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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9. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai Csurgó város Önkormányzatának tulajdonát képezik, használati jog a Somogy
Megyei Önkormányzatot illeti meg. Vagyonértékű
jogok, tárgyi eszközök (gépek-berendezések, felszerelések, jármű vek) használata leltár szerint.
10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján és a
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban
részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV.tv. 70.§-ában meghatározott kötelező feladatának ellátására szolgáló - a Közoktatási Minisztérium által
1950-ben alapított Állami Általános Gimnázium (alapításkori név), a későbbi Perczel Mór Gimnázium számára
– a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola
8600 Siófok, Március 15. park 1.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgató kinevezés - vezetői megbízás.
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Siófoki Igazgatósága

Sz.sz.: 11743040-15397438
11743040-15397438-02130000
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, összetett közoktatási intézmény (gimnázium, szakközépiskola)
7. Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:
Nyelvi előkészítő osztály, magyar-német kéttanítási
nyelvű gimnáziumi képzés 9-13. évfolyam, gimnázium 9-12. évfolyam, szakközépiskola 1/13. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 550 fő
8. Az intézmény alaptevékenysége:
Középfokú oktatás
a.) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat
SZJ 80214-4
Nappali rendszerű, gimnáziumi
nevelés, oktatás
Szakfeladatok
SZJ 80224-1
SZJ 55232-3
SZJ 55241-1

Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás(13..évf.)
Iskolai intézményi közétkeztetés
(középfokú képzésben résztvevő
tanulók étkeztetése)
Munkahelyi vendéglátás

b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
SZJ 70101-5
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai
SZJ 92403-6
Diáksport
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
9. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai Siófok Város Önkormányzatának tulajdonát képezik, a használati jog a Megyei
Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint.
10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján és a
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban
részletezettek szerint végzi.
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Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. törvény 70. §-ában meghatározott kötelező
feladatának ellátására szolgáló, - 1953-ban a Somogy
Megyei Tanács által alapított – tabi Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium számára a többször módosított a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a
szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium
8660 Tab, Virág u. 12-14.
Telephelye:
8653 Ádánd, Árpád u. 4. (Gyakorlati oktatás)
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Tabi Igazgatósága
Számlaszám: 11743112-15399832
11743112-15399832-02130000
6. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
(szakközépiskola, gimnázium, szakiskola, kollégium)
7. Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:
Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium 9-12. évfolyam,
szakközépiskola: 9-12., 1/13, 1/14. évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11, 2/12, 3/13. évfolyam
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 600 fő
Kollégiumi férőhely: 80 fő

8. Az intézmény alaptevékenysége:
Középfokú oktatás, kollégiumi ellátás
a.) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat
SZJ 80214-4
Nappali rendszerű gimnáziumi
nevelés, oktatás
Szakfeladatok
SZJ 55131-5
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
SZJ 55132-6
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára
SZJ 55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
SZJ 55233-4
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
SZJ 80214-4
Nappali rendszerű gimnáziumi
nevelés, oktatás
SZJ 80215-5
Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű gimnáziumi
nevelése, oktatása
SZJ 80223-6
Szakiskolai felnőttoktatás
SZJ 80219-9
Szakközépiskolai felnőttoktatás
SZJ 80216-6
Gimnáziumi felnőttoktatás
SZJ 80217-7
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
SZJ 80218-8
Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása
SZJ 80221-4
Nappali rendszerű szakiskolai
nevelés, oktatás
SZJ 80222-5
Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű szakiskolai
nevelése, oktatása
SZJ 80224-1
Nappali rendszerű szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás
SZJ 80225-2
Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai
oktatása
SZJ 80226-3
Szakképesítés
megszerzésére
felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
Iskolarendszeren kívüli nem
SZJ 80401-7
szakmai oktatás, vizsgáztatás
SZJ 80402-8
Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás, vizsgáztatás
b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
SZJ 01401-2
Növénytermelési,
kertészeti
szolgáltatás
SZJ 01101-1
Növénytermelés és kertészet
(gabonafélék, egyéb növények
termelése)
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SZJ 74991-4

SZJ 75195-2
SZJ 75192-2
SZJ 92403-6

Máshová nem sorolt gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás (környezetvédelmi felülvizsgálat)
Közoktatási
intézményekben
végzett kiegészítő tevékenységek
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Diáksport

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon, és a vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény ingatlanai közül a 19/1. hrsz-ú Tab
város önkormányzatának tulajdonát képezi, melynek
használati joga az 1991. évi XX. törvény 145. §-a
alapján az intézményt fenntartó Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg a Ptk. és az 1991. évi XXXII.
törvény 40. §-a szerinti tartalommal.
A 19/1/A hrsz-ú Kollégium megjelölésű épület ½
arányban Tab Város Önkormányzata,½ arányban a
Somogy Megyei Önkormányzatának tulajdonát képezik. A 19/1/A hrsz-ú épület mindenkori tulajdonosait
az épület fennállásáig a földre térítésmentes használati
jog illeti meg
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár
szerint. Az ádándi telephely műemlék ingatlanai a
Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában vannak.
(571.hrsz-ú)
A mindenkor érvényes önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet velük az intézmény.
10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
törvény és a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei
alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) sz. határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. tv. 70 §-ában, az 1995. évi LXVI. törvényben,
az 1997. évi CXL. törvényben és a 2001. évi LXIV.
törvényben meghatározott levéltári kötelező feladatát az
1950. évi 29. tvr-rel létrehozott Somogy Megyei Közlevéltár jelenlegi neve a Somogy Megyei Levéltár látja el.

1. Az intézmény neve és székhelye:
Somogy Megyei Levéltár
7400 Kaposvár Rippl Rónai tér 1 sz.
Telephelyei:
7255 Nagyberki, Fő u. 11.
7400 Kaposvár, Raktár u. 2.
2. Az intézmény jogelődje:
1947. évi XXI. tv. alapján 1950. évi 29. tvr. "Somogy
megyei Közlevéltár"
864-014/1952 K.M.
Kaposvári Állami Levéltár
2045/1967. VIII.8. korm. hat.
Sm-i Tanács Levéltára
3. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár Csokonai u. 3 sz.
4. Az intézmény fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés-vezetői megbízás.
6. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő a költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei
Önkormányzati Hivatal látja el.
Számlavezető:
OTP és Ker. Bank Rt. Somogy Megyei Igazgatósága.
Számlaszám:
11743002-15571782-00000000
7. Az intézmény típusa:
közgyűjteményi intézmény
8. Az intézmény működési területe:
Somogy megye
9. Az intézmény tevékenysége:
TEÁOR 9251
levéltári tevékenység
a) ellátandó alaptevékenysége:
SZJ 92331-4
levéltári tevékenység
SZJ 75192-2
önkormányzatok elszámolásai
b) alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:
SZJ 75195-6
A szórakozás, kultúra, sport
ágazatban végzett kiegészítő tevékenység

2007. október 23.
SZJ 75195-8
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A költségvetési szervek által
végzett egyéb kiegészítő tevékenység

c). vállalkozási tevékenység: nincs
(Vállalkozási tevékenységet nem végez, kihasználatlan
szabad kapacitását hasznosítja, ami nem minősül vállalkozási tevékenységnek. Ebből származó bevételeit
az alap tevékenység ellátására fordítja.)
10.Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon:
A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képező
ingó és ingatlanvagyon, az önkormányzati ingatlanokon fennálló használati jog.
11.Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv., a vonatkozó szakmai törvények, a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) számú határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990.
évi LXV. tv. 70. §-ában, az 1997. évi CXL. törvény
45.§-ában meghatározott múzeumi kötelező feladatát, a
85.§-ában meghatározott megyei közművelődési szakmai
tanácsadó és szolgáltató feladatait az 1909. január 31-én
Somogy Megyei Múzeum Egyesület által létrehozott
intézmény jelenlegi nevén a Somogy Megyei Múzeumok
Igazgatósága látja el:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
Rippl-Rónai Múzeum
7400 Kaposvár, Fő u. 10.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója alapítói jogok gyakorlója
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés-vezetői megbízás.

5. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei
Önkormányzati Hivatal látja el.
Számlavezető:
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Somogy Megyei
Igazgatósága.
Számlaszám:
11743002-15571799-00000000
6. Az intézmény típusa:
közgyűjteményi
7. Az intézmény működési területe:
Somogy megye, illetve somogyi vonatkozású anyagnál a megyén kívül is
8. Az intézmény alaptevékenysége:
TEÁOR 9252
múzeumi tevékenység, kulturális
örökségvédelem
EÁOR 9231
alkotó és amatőr előadóművészet
TEÁOR 9234
máshova nem sorolható egyébszórakoztatás
egyéb kulturális tevékenység
TEÁOR 9252
a) Ellátandó alaptevékenység
szakfeladat 92320 múzeumi tevékenység, kiállítások
szakfeladat 92321-5 múzeumi tevékenység
szakfeladat 92180 közösségi-művelődési tevékenység
szakfeladat 92181-5 művelődési központok, házak tevékenysége
b) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő,
segítő szakmai tevékenység,
szakfeladat 75192-2 önkormányzatok
valamint
többcélú kistérségi társulások
elszámolása
szakfeladat 75195-6 A szórakozás, kultúra, sport
ágazatban végzett tevékenység
szakfeladat 75195-8 A költségvetési szervek által
végzett egyéb kiegészítő tevékenység
szakfeladat 73201-1 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
szakfeladat 73101-4 Természettudományi kutatás
és kísérleti fejlesztés
szakfeladat 22121-4 Lapkiadás
szakfeladat 70101-5 Saját, vagy bérelt ingatlan
hasznosítása
szakfeladat 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem
szakmai oktatás, vizsgáztatás
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szakfeladat 80402-8 Iskolarendszeren
kívüli
szakmai oktatás, vizsgáztatás
szakfeladat 92602-8 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység
szakfeladat 74991-4 Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő
szolgáltatás (szakértés, közvélemény-kutatás,
adatfeldolgozás)
TEÁOR 60.23
Nem menetrendszerű személyszállítás
TEÁOR 60.24
Közúti teherszállítás
TEÁOR 55.23
Egyéb szálláshely szolgáltatás

c) Vállalkozási tevékenység: nincs
9. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon és telephelyei:
Vagyon leltár szerint. A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képező ingó- és ingatlanvagyon,
valamint az állami és önkormányzati ingatlanokon
fennálló használati jog
a) megyei önkormányzati tulajdon:
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága RipplRónai Múzeum, Kaposvár
Rippl-Rónai Emlékmúzeum, műterem, szolgálati
lakás Kaposvár, Rómahegy,
Kunffy Lajos Emlékmúzeum és Képtár,
Somogytúr,
Zichy Mihály Emlékmúzeum és szolgálati lakás.
Földterületek, Zala,
Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum, szolgálati lakás,
Nikla,
Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény lakóház rekonstrukciói, Szenna, (a terület a helyi önkormányzat
tulajdona)
Noszlopy Gáspár Emlékmúzeum, Újvárfalva,
Horvát Nemzetiségi Tájház, Lakócsa,
Goszthony Kúria, Bárdudvarnok,
József Attila Emlékmúzeum és szolgálati lakás,
Balatonszárszó,
Sportmúzeum, Kaposvár,
Gál kúria, Baté,
Garázs, Kaposvár,
Romterület, Ötvöskónyi
Parkoló, Somogyvár, Kupavárhegy
Somssich P. u. 18. sz. alatti ingatlan, Kaposvár

d) állami tulajdon, Somogy Megyei Önkormányzat kezelési, intézményi használati joggal:
Történelmi Emlékhely, Somogyvár Kupavárhegy
e) Állami földterületen Somogy Megye Önkormányzatának tulajdona:
Fogadóépület, Somogyvár, Kupavárhegy
Kommunális épület, Somogyvár, Kupavárhegy
10. Az intézmény tevékenységi körének ellátása:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv., és az 1997. évi CXL. tv. és a vonatkozó szakmai
jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján a jóváhagyott Szervezeti
és Működési Szabályzatban részletezettek szerint
végzi.
A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága az alaptevékenységének ellátásán kívül csak szabad kapacitásait hasznosítja, ami nem minősül vállalkozási tevékenységnek, az ebből származó bevételeit az alaptevékenységére fordítja.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés
98/2007.(IX.28.) számú határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Somogy Megyei Tanács VB. által 1979-ben alapított Somogy Megyei Úttörő és Ifjúsági Gyermektábornak, jelenlegi nevén Somogy Megyei Gyermektábornak az
1992. évi XXXVIII. tv. tartalmi követelményeinek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve és székhelye:
Somogy Megyei Gyermektábor
8640 Fonyód, Virág u. 77.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:
Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
3. Az intézmény fenntartója:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

b) Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága tulajdonában lévő ingatlanok:
Régészeti bázis, Fonyód
Régészeti raktár, Kaposvár

4. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés – vezetői megbízás.

c) helyi önkormányzati tulajdon intézményi működtetésben:
Latinovits Zoltán Emlékmúzeum, Balatonszemes,
Nagy Ferenc Galéria, Tab,
Parókia, Falumúzeum területe, Szenna,

5. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:
Jogi személyként működő, költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
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Számlavezető:
OTP Rt. Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság fonyódi fiókja
Számlaszám:
1174309515400561-00000000
6. Az intézmény típusa:
gyermek és ifjúsági tábor
7. Az intézmény férőhelyeinek száma:
1200 fő épületben,
60 fő sátortáborban
8. Az intézmény tevékenysége:
Gyermek és ifjúsági üdültetés
a.) Ellátandó alaptevékenysége:
Belföldi lakóhellyel rendelkező személyek részére
szállás és étkezési szolgáltatás biztosítása szezonban és szezonon kívül, valamint részükre kirándulások szervezése és lebonyolítása a táborozás ideje
alatt.
Alapvető szakfeladat:
SZJ 55141-4
Üdültetés
b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 55230
Intézményi közétkeztetés
SZJ 55241-1
Munkahelyi vendéglátás
SZJ 63320
Utazásszervezés, idegenvezetés
utaztatási szolgáltatás, egyéb
idegenforgalmi szolgáltatás, turista tájékoztatás, hazai általános
iskoláskorú gyermekek csereüdültetésének szervezése, irányítása és lebonyolítása Magyarországon és külföldön
SZJ 70101-5
Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolása
SZJ 80401-7
Iskolarendszeren kívüli nem
szakmai oktatás, vizsgáztatás
SZJ 92401-4
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
SZJ 92600
Máshova nem sorolt sport és
kulturális tevékenység
TEÁOR 52.2
Élelmiszer-, ital-, dohányárukiskereskedelem
TEÁOR 55.21 Ifjúsági-, turistaszállás szolgáltatás
TEÁOR 55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás
TEÁOR 55.30 Étkezőhelyi vendéglátás
TEÁOR 60.23 Nem menetrendszerű személyszállítás
TEÁOR 60.24 Közúti teherszállítás
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c.) Vállalkozási tevékenység:
SZJ 75195-9A költségvetési szervek által végzett
egyéb vállalkozási tevékenység.
Külföldi lakóhellyel rendelkező
vendégek részére szállás és étkeztetés biztosítása. Büfé üzemeltetése.
Az intézmény vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétele a költségvetés tervezett
összkiadásainak legfeljebb 33,3
%-a lehet. Vállalkozási tevékenységéből származó eredményét alaptevékenységének ellátásához használja fel.
9. Az intézmény feladatainak ellátására szolgáló
vagyon:
- immateriális javak:
14 eFt
- ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékű jogok:
1.387.631 eFt
- gépek, berendezések, felszerelések
9.081 eFt
- járművek:
3.313 eFt
10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII.
tv., és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.
Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 98/2007.(IX.28.) számú határozatával jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

99/2007.(IX.28.) KH.
Ingatlanok értékesítésre történő kijelölése
1) A közgyűlés az előterjesztésben foglaltak alapján a
megyei önkormányzat tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. szerint a
következő, mobilizálható vagyonelemek között szereplő alábbi ingatlanok értékesítésének előkészítését
elrendeli:
- Kaposvár, Petőfi tér 4. I/8-9. hrsz: 25/1/A/7,
25/1/A/8.
- Nágocs, József A. u. 11.
hrsz: 80
- Somogybükkösd belterület hrsz: 52
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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2) A közgyűlés az előterjesztésben foglaltak alapján az
alábbi ingatlanok átértékelését jóváhagyja. A
16/2005.(XII.26.) számú, a megyei önkormányzat tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet módosítja a mellékelt rendeletben foglaltak szerint, az alább felsorolt ingatlanok
vonatkozásában. Elrendeli egyidejűleg ezen ingatlanok értékesítésének előkészítését.
- Tab belterület
- Fonyód, Bartók B. u. 60-62.
- Kaposvár, Pécsi u.

hrsz: 502
hrsz: 6425
hrsz: 3279/7

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
3) A közgyűlés a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója kezdeményezése alapján elrendeli
a fonyódi (hrsz: 6425) és a kaposvári (hrsz:3279/7)
raktárbázisok kiváltására (vásárlás, vagy új építés)
vonatkozó koncepció, beruházási program elkészítését és a közgyűlés elé terjesztését.
Felelős:

Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Dr. Költő László igazgató
Határidő: értelem szerint

100/2007.(IX.28.) KH.
A Somogy Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások között kötendő feladat-ellátási szerződések
A Somogy Megyei Közgyűlés a határozat mellékletét
képező
- a Nagyatád Város Önkormányzata és a Többcélú Kistérségi Társulással kötendő feladat-ellátási szerződést,
- a Marcali Város Önkormányzata és a Többcélú Kistérségi Társulással kötendő feladat-ellátási szerződést,
- a Nagyszakácsi Község Önkormányzatával kötendő
feladat-ellátási szerződést
- a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulással kötendő
megállapodást
jóváhagyja.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződések és megállapodás
aláírására.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. október 31.

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Somogy Megye Önkormányzata (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3., képviseli Gelencsér
Attila a közgyűlés elnöke) másrészről Nagyatád Város
Önkormányzata és a Rinyamenti Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás (7500 Nagyatád, Baross G. u.
9., képviseli Ormai István polgármester, társulás elnöke)
között a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
alapján biztosított szakszolgálati feladat ellátására:
1. A Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott
Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó végzi a Nagyatád Város és a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás településein fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a szakszolgálati feladatok
ellátását:
- nevelési tanácsadó által nyújtott szakszolgálatok
- pályaválasztási tanácsadás
- utazó tanári szolgáltatás
- magatartási és tanulási zavarokkal küzdő ép értelmű
gyermekek ellátása
- logopédiai szolgáltatás
- konduktív pedagógiai ellátás
- sajátos nevelési igényű gyermekek korai gondozása,
fejlesztése
- képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítése
- települési iskolák pedagógusainak szakmai segítése
az integrált oktatásban.
2. Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó vállalja,
hogy minden év szeptember 15-ig felméri a térség
nevelési-oktatási intézményeiben a szolgáltatási igényeket. Ajánlatot készít a feladatok ellátására.
3. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázati lehetőségeket figyelembe véve a pályázatok elkészítésében és megvalósításában együttműködnek.
4. Nagyatád Város Önkormányzata, valamint a
Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás vállalja, hogy az intézmény szokásos feladatellátáson túli igénye esetén a szakszolgálati ellátások
biztosítására elsősorban az Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési
Tanácsadó szakembereit kéri fel.
A külön igényelt szolgáltatások és ellátások ellenértékét megállapodás alapján, számla ellenében megfizeti az intézmény részére.
5. A szerződés határozatlan időre szól, melyet a felek a
tanév szorgalmi idején kívüli időszakban bonthatnak
fel (július 1. – augusztus 30.).
6. A jelen feladatellátási szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben, megegyezőt aláírják.

2007. október 23.
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Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Kaposvár, 2007. ………….hó ……..nap
Gelencsér Attila
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Ormai István
Nagyatád Város Önkormányzat polgármestere

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Somogy Megye Önkormányzata (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3., képviseli Gelencsér
Attila a közgyűlés elnöke) másrészről Marcali Város
Önkormányzata és a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., képviseli Dr. Sütő
László polgármester, társulás elnöke) között a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján biztosított
szakszolgálati feladat ellátására:
1. A Marcali Város Önkormányzata és a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás vállalja:
- a településein fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a szakszolgálati feladatok ellátását az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat által fenntartott Hétszívirág
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményen keresztül oldja meg.
2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy
- az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény
vezetője és a Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény vezetője a feladatmegosztás vonatkozásában minden év szeptember
15-ig együttműködési megállapodásban rögzíti a
szolgáltatások végzését,
- a két szakszolgálati intézmény, figyelembe veszi a
pályázati lehetőségeket, együttműködik a pályázatok elkészítésében és megvalósításában.
3. A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás által befizetett önkormányzati hozzájárulást a feladatellátások
arányában a két intézmény egymás között megosztja.
4. A szerződés határozatlan időre szól, melyet a felek
csak a tanév szorgalmi idején kívüli időszakban bonthatnak fel (július 1.- augusztus 30. között).
5. A jelen feladatellátási szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Kaposvár, 2007. ………..hó……..nap
Gelencsér Attila
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Sütő László
Marcali Város Önkormányzat polgármestere

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Somogy Megye Önkormányzata (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3., képviseli Gelencsér
Attila a közgyűlés elnöke) másrészről Nagyszakácsi
Község Önkormányzata (8739 Nagyszakácsi, Kossuth u.
166., képviseli Kövér István polgármester) között
1. Nagyszakácsi Község Önkormányzata felkéri a Somogy Megyei Önkormányzatot, hogy az általa fenntartott Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és
Gyermekotthon intézményében biztosíthassa a település 3-6 éves gyermekeinek az óvodai ellátását, valamint az 1-4 évfolyamos általános iskolai neveléstoktatást.
2. Nagyszakácsi Község Önkormányzata vállalja:
- hozzájárul az intézménybe járó gyermekek
feladatellátási költségeihez. A költségvetési törvényben biztosított normatíva feletti ellátás többletköltségeihez évente gyermekenként 90.000,-Ft hozzájárulást fizet, havonta a mindenkori gyermeklétszám alapján az iskola jelzése szerint. Az összeget
havi bontásban minden hónap 27-ig átutalja a Somogy Megyei Önkormányzat OTP Somogy Megyei
Igazgatóság 11743002-15396004 sz. költségvetési
számlájára,
- eseti támogatással segíti az intézmény feladatellátását, tanulmányi kirándulások, ünnepélyek megszervezését,
- igény szerint segíti az intézményt a kisebb karbantartási munkákban.
3. A Somogy Megyei Önkormányzat biztosítja a nagyszakácsi Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és
Gyermekotthon intézményeiben a tárgyi, személyi
feltételeivel az óvodai, az 1-4 évfolyamos általános
iskolai közoktatási feladatok magas szintű feladat ellátását. A feladatellátásáért – az ellátottak létszáma
alapján – az állami hozzájárulást (normatívát) a Somogy Megyei Önkormányzat jogosult leigényelni.
4. A szerződés határozatlan időre szól, melyet a felek
csak a tanév szorgalmi idején kívüli időszakban
bonthatnak fel (július 1. – augusztus 30.).
5. A jelen feladatellátási szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Kaposvár, 2007. …………. hó …….nap
Gelencsér Attila
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Kövér István
Nagyszakácsi Község
Önkormányzat
polgármestere
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A) MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás (Kaposvár, Szántó u. 5., képviseli:
Lőrinczné Kiss Ilona elnök), mint megbízó,
másrészről Somogy Megyei Önkormányzat (Kaposvár,
Csokonai u.3. Képviseli: Gelencsér Attila, a Somogy
Megyei Közgyűlés elnöke) mint megbízott között alulírott helyen és napon, az alábbiakban:
I. A szerződés tárgya
1. A Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ (7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.)
közreműködésével logopédiai szakszolgálati feladatot
lát el, a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatai részére, e szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok számára a közoktatási törvény 34.§-ban, 35.§-ban foglaltaknak megfelelően.
1.1. Az ellátási szerződést a felek a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. Törvény., a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló
2006. évi CXXVII. törvény 8. sz. melléklet IV.
fejezet 2.2.2. pontja, illetőleg a 14/1994. (VI.
24.) MKM rendeletben, 11/1994.(VI.8.) MKM
rendeletben foglalt feltételek alapján kötik meg.
2. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, az
1. pontban megjelölt feladatokat határozott időre,
2007. szeptember 1. napjától 2007. december 31-ig
ellátja.
2.1. A logopédiai ellátás legalább heti 1 alkalommal
a szolgáltatást igénylő közoktatási intézményekben történik.
2.2 .Felek megállapodnak abban, hogy a feladat ellátáshoz szükséges helyet az oktatási intézmény
köteles biztosítani, míg az egyéb személyi és
tárgyi feltételek meglétéről és biztosításáról
Megbízott gondoskodik.
2.3. A Megbízott együttműködik a szolgáltatást
igénybe vevő nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, alkalmazottaival, a gyermekek, tanulók
fejlődésének elősegítése céljából. A Megbízott
intézmény tevékenysége során együttműködik a
szülővel. A Szakszolgálat részt vesz a Kaposvári
Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének elkészítésében, az intézményvezetők számára tartott szakmai fórumokon ismerteti szolgáltatásait, tevékenységét.
2.4. A Megbízott intézmény a vizsgált gyermekekről,
tanulókról a közoktatási törvény 2. sz. mellékletében meghatározott körben vezeti a személyi
adatokat, valamint a vizsgálat megállapításait
tartalmazó nyilvántartást.

2.5. Megbízott köteles a normatíva elszámolása érdekében külön név szerinti nyilvántartást vezetni
az ellátottakról, illetőleg mely ellátott részesül
hetente a szolgáltatásban. Felek tudomással bírnak arról, hogy az elszámolás akként történik,
hogy az ellátottak száma egyenlő a naptári évre
összesített heti ellátotti létszám ellátási hetek
számával osztott átlaglétszámával.
2.6. A Megbízott a kistérségi feladatellátás szakmai
tapasztalatairól beszámol a Társulási Tanácsnak,
valamint ismerteti jövőbeni szakmai elképzeléseit. Ennek határideje: 2007. december 31.
2.7. A Megbízott a feladat ellátásához kapcsolódó
többcélú logopédiai normatíva igénylésénéllemondásánál együttműködik a Megbízóval.
II. A megbízási díj, illetve annak ütemezése
1. A Megbízott intézményt a feladat ellátásért 2007.
szeptember 01. – 2007. december 31. közötti időszakra 3.000 Ft/ellátott óra, azaz háromezer forint összegű
óradíj illeti meg, mely összeg tartalmazza az ellátással
kapcsolatos útiköltséget is. A Társulás fenti összegeket havi egyenlő összegű utalással egyenlíti ki.
2. A Megbízott intézmény fenti összeg felhasználásáról
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles
készíteni legkésőbb 2007. december 31-ig.
III. Záró rendelkezések
1. A Szakszolgálattal kötött feladat ellátási szerződés
2007. december 31-ig érvényes. A Társulás a feladatellátás eddigi tapasztalatának tárgyalásával egyidejűleg, a következő időszakra kidolgozott működési modell és költségvetés ismeretében dönt a feladatellátás
meghosszabbításáról.
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései szerint járnak
el.
3. Rögzítik felek, hogy jelen együttműködés során a
Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás a társult önkormányzatok felhatalmazása alapján jár el.
4. Felek jogaik gyakorlása, kötelezettségeik teljesítése
során jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve járnak el.
Szerződő felek a megbízási szerződést, a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
helybenhagyólag írták alá.
Kaposvár, 2007. …………..hó ……..nap
Gelencsér Attila
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Lőrinczné Kiss Ilona
Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
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1. sz. melléklet

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ (7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8., képviseli:
Gyurina Éva igazgató), logopédiai szakszolgáltatását az alábbiakban felsorolt települések, intézményfenntartók, intézmények részére látja el:
Intézményfenntartó
A társulás neve
székhelye
Kaposmérő, Bárdudvarnok és Kaposmérő
Kaposújlak” Közoktatási InTagjai: Kaposmérő,
tézményi társulás
Bárdudvarnok,
Kaposújlak
Ellátandó létszám:16fő
Közoktatási Intézményfenntar- Szenna, Rákóczi u. 8.
tó Társulás Szenna
Tagjai: Szenna, Patca,
Szilvásszentmárton,
Zselickisfalud,
Kaposszerdahely
Ellátandó létszám:9fő

B) MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás (Kaposvár, Szántó u. 5., képviseli:
Lőrinczné Kiss Ilona elnök), mint megbízó,
másrészről Somogy Megyei Önkormányzat (Kaposvár,
Csokonai u.3.Képviseli:Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke) mint megbízott között alulírott
helyen és napon, az alábbiakban:
I. A szerződés tárgya
1. A Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ (7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.)
közreműködésével logopédiai szakszolgálati feladatot
lát el, a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társult
önkormányzatai
részére,
e
szerződés
1.sz.mellékletében felsorolt települési önkormányzatok számára a közoktatási törvény 34.§-ban, 35.§ban foglaltaknak megfelelően.
1.1. Az ellátási szerződést a felek a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. Törvény., a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló
2006. évi CXXVII. törvény 8. sz. melléklet IV.
fejezet 2.2.2. pontja, illetőleg a 14/1994. (VI.
24.) MKM rendeletben, 11/1994.(VI.8.) MKM
rendeletben foglalt feltételek alapján kötik meg.
2. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, az
1. pontban megjelölt feladatokat határozott időre,
2007. szeptember 1. napjától 2008. augusztus 31-ig
ellátja.

Logopédiaellátásának igénye
Választott szakszolgálati intézmény/ellátási helyszín
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani
Központ/Kaposmérő

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani
Központ/
Szennában

2.1. A logopédiai ellátás legalább heti 1 alkalommal a
szolgáltatást igénylő közoktatási intézményekben
történik.
2.2. Felek megállapodnak abban, hogy a feladat ellátásához szükséges helyet az oktatási intézmény
köteles biztosítani, míg az egyéb személyi és tárgyi feltételek meglétéről és biztosításáról Megbízott gondoskodik.
2.3. A Megbízott együttműködik a szolgáltatást
igénybe vevő nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, alkalmazottaival, a gyermekek, tanulók
fejlődésének elősegítése céljából. A Megbízott
intézmény tevékenysége során együttműködik a
szülővel. A Szakszolgálat részt vesz a Kaposvári
Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének elkészítésében, az intézményvezetők számára tartott szakmai fórumokon ismerteti szolgáltatásait, tevékenységét.
2.4. A Megbízott intézmény a vizsgált gyermekekről,
tanulókról a közoktatási törvény 2. sz. mellékletében meghatározott körben vezeti a személyi
adatokat, valamint a vizsgálat megállapításait
tartalmazó nyilvántartást.
2.5. Megbízott köteles a normatíva elszámolása érdekében külön név szerinti nyilvántartást vezetni az
ellátottakról, illetőleg mely ellátott részesül hetente a szolgáltatásban. Felek tudomással bírnak
arról , hogy az elszámolás akként történik, hogy
az ellátottak száma egyenlő a naptári évre összesített heti ellátotti létszám ellátási hetek számával
osztott átlaglétszámával.
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2.6. A Megbízott a kistérségi feladatellátás szakmai
tapasztalatairól beszámol a Társulási Tanácsnak,
valamint ismerteti jövőbeni szakmai elképzeléseit. Ennek határideje: 2007. december 31., illetve
2008. június 30.
2.7. A Megbízott a feladat ellátásához kapcsolódó
többcélú logopédiai normatíva igénylésénéllemondásánál együttműködik a Megbízóval.
II. A megbízási díj, illetve annak ütemezése
1. A Megbízott intézményt a logopédiai szakszolgálati
feladat ellátásért 2007. szeptember 01. – 2008. augusztus 31. közötti időszakra 3 000 Ft/ellátott óra, azaz háromezer forint összegű óradíj illeti meg, mely
összeg tartalmazza az ellátással kapcsolatos útiköltséget is. A Társulás fenti összegeket havi egyenlő
összegű utalással egyenlíti ki a Megbízott által ellátott óraszámnak megfelelően, költségvetési számlájára.
2. A Megbízott intézmény fenti összeg felhasználásáról
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles
készíteni 2007. december 31-ig, illetve 2008 június
30-ig.

III. Záró rendelkezések
1. A Megbízott intézménnyel kötött feladat ellátási
szerződés 2008. augusztus 31-ig érvényes. A Társulás
a feladatellátás eddigi tapasztalatának tárgyalásával
egyidejűleg, a következő időszakra kidolgozott működési modell és költségvetés ismeretében dönt a feladatellátás meghosszabbításáról.
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései szerint járnak
el.
3. Rögzítik felek, hogy jelen együttműködés során a
Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás a társult önkormányzatok felhatalmazása alapján jár el.
4. Felek jogaik gyakorlása, kötelezettségeik teljesítése
során jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve járnak el.
Szerződő felek a megbízási szerződést, a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
helybenhagyólag írták alá.
Kaposvár, 2007. ……….hó ……….nap
Gelencsér Attila
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Lőrinczné Kiss Ilona
Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
1. sz. melléklet

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ (7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8., képviseli:
Gyurina Éva igazgató), logopédiai szakszolgáltatását az alábbiakban felsorolt települések, intézményfenntartók, intézmények
részére látja el:
Intézményfenntartó
A társulás neve

székhelye

Igali Általános Iskolát és Óvodát Fenntartó Önkormányzatok
társulása
Igali Általános Iskolát és Óvodát Fenntartó Önkormányzatok
társulása

Igal, Szent István u. 107.
Tagjai: : Igal, Kazsok, Büssü
Ellátandó létszám:34fő
Igal, Szent István u. 107.
Tagjai: : Igal, Ráksi, Kazsok,
Somogyszil, Gadács, Büssü
Ellátandó létszám:19fő
Somogyszil, Szabadság u. 25.
Tagjai: Somogyszil, Gadács
Ellátandó létszám

Somogyszil és Gadács Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása
Szentgáloskér, Somodor óvodát fenntartó Közoktatási Társulás

Somodor
Tagjai: Szentgáloskér,
Somodor
Ellátandó létszám:19 fő

Logopédia
ellátásának igénye
Választott szakszolgálati intézmény/ellátási helyszín
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ/ Igal
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ/ Igal
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ/ Somogyszil
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ/
Szentgáloskér 10fő
Somodor 9fő

2007. október 23.

449

Simonfa,Bőszénfa,Zselickislak, Simonfa
Zselicszentpál Intézményfenn- Ellátandó létszám13fő
tartó Társulás

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ/ Simonfa

Somogysárd Óvoda

Somogysárd,Hetes
Ellátandó létszám:fő

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ/ Somogysárd 8fő
Hetes 8fő

Somogyaszaló Önkormányzat

Somogyaszaló
Ellátandó létszám 7fő

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ/ Somogyaszaló

MagyaratádKözségi Önkormányzat és Patalom Községi
Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása
Mezőcsokonya

Magyaratád Hősök tere 4.
Tagja:Patalom
Ellátandó létszám:19fő

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ/Magyaratád
Óvoda
Iskola
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ/Mezőcsokonya
Óvoda
Iskola
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ /Somogygeszti
Ellátandó létszám:7fő

Somogygeszti

Mezőcsokonya,
Tagja:Újvárfalva
Ellátandó létszám 12fő
Somogygeszti
Ellátandó létszám:7fő

101/2007.(IX.28.) KH.
A Somogy Megyei Önkormányzat és a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által kötött feladatellátási szerződés módosítása
A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével kötött, a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés módosítását. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a határozat
mellékletét képező feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. október 2.
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat, mint feladat-átadó (képviseli: Gelencsér Attila
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke) és a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, mint feladat-átvevő
(képviseli: Dr. Hegedűs Lajos a Mozgáskorlátozottak
Somogy Megyei Egyesületének elnöke) között.
1. A Somogy Megyei Önkormányzat felkéri a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületét, hogy a
megyei önkormányzat kötelező közoktatási feladatai
közül (1993. évi LXXIX. Törvény 87.§ (1) bek. e/,f/,
g/, h/ pontok valamint a 36.§ alapján) a sajátos nevelési igényű gyermekek
• korai fejlesztésben
• óvodai ellátásban

•
•
•
•
•

fejlesztő iskolai oktatásban
fejlesztő felkészítésben
gyógypedagógiai tanácsadásban
gyógytestnevelés feladatainak ellátásában
az integráltan nevelődő, oktatódó gyermekek
sérülésspecifikus ellátásában
• logopédiai beszédfejlesztésben
• konduktív pedagógiai oktatásban
• pedagógiai szakmai szolgáltatásban (a fent megjelölt szakterületek vonatkozásában)
vegyen részt.
2. A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
felvállalja, hogy az általa alapított és fenntartott Napsugár Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda, Fejlesztő
Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (hivatalos rövidített neve: Napsugár
Gyógypedagógiai Módszertani Központ) közreműködésével részt vesz az igényjogosult gyermekek 1.
pontban megjelölt feladatellátásában.
3. A szerződő felek egyöntetűen megállapítják, hogy
• a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ mind tárgyi, mind személyi feltételeit tekintve
alkalmas az 1. pontban részletezett közoktatási feladatok magas szintű teljesítésére,
• a feladatellátásért – az ellátottak létszáma alapján –
az állami hozzájárulást (normatívát) a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, mint a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ fenntartója jogosult igényelni.
4. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat anyagilag hozzájárul a
feladatellátás költségeihez, a hozzájárulás mértékéről
évente, költségvetésének elfogadásakor dönt.
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5. A szerződés határozatlan időre szól. A felek szerződést a naptári év utolsó napján bonthatják fel, a felmondás azonban legalább 3 hónappal megelőzően a
másik félhez címzett írásos nyilatkozatban tehető
meg.
Kaposvár, 2007. …………….
Gelencsér Attila
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Hegedűs Lajos
Mozgáskorlátozottak
Somogy Megyei Egyesületének elnöke

1.2.2. A megyei önkormányzat fenntartásában
működő intézmények partneri kapcsolatai
1.2.3. A megyei önkormányzat elvárásai az általa
fenntartott közoktatási rendszer működésével kapcsolatban
1.2.4. A fenntartó elvárásai az egyes intézménytípusok működésével kapcsolatban
1.2.5. Kapcsolat a közoktatás rendszerét érintő
más ágazatokkal
II. Az önkormányzat minőségfejlesztési rendszere
2.1. Munkamegosztás a fenntartói irányításban a tervezés, szervezés területén

102/2007.(IX.28.) KH.
A Somogy Megyei Önkormányzat közoktatási minőségirányítási programjának felülvizsgálata és módosítása
A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló Közoktatási
Minőségirányítási Programját a határozat mellékletében
foglaltak szerint. A Minőségirányítási Programban foglaltak minden megyei fenntartású közoktatási intézményre kötelező érvényűek, azzal a kiegészítéssel, hogy a már
bevezetett minőségügyi rendszerek tovább működtethetők szinkronba hozva a jelen programmal.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke, az intézményvezetők tájékoztatásáért,
intézményvezetők, az intézményi minőségirányítási programok szinkronba hozásáért a Somogy Megyei Önkormányzat új Minőségirányítási Programjával
Határidő: 2007. október 1. intézményvezetők tájékoztatása
2007. október 30. minőségirányítási programok szinkronizálása
A Somogy Megyei Önkormányzat
Közoktatási Minőségirányítási Programja
2007-2010.
Tartalom
Bevezetés
I. Minőségpolitika
1.1. Helyzetkép
1.1.1. Jogszabályi környezet
1.1.2. A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények
1.2. Minőségpolitikai elvárások, célok, feladatok
1.2.1. Az önkormányzat minőségpolitikája

2.2. Intézményfenntartói ellenőrzés
2.2.1. Az intézmények törvényes működésének
ellenőrzése
2.2.2. A pedagógiai munka ellenőrzése
2.2.3. A gazdasági ellenőrzés
2.2.4. A vezetői értékelés
2.3. Az ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítása
BEVEZETÉS
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 85. § (7) bekezdése valamennyi közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat számára kötelező érvénnyel előírja a minőségirányítási program elkészítését. Ennek értelmében az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait, az
egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait. Ezen túl meghatározza a közoktatás
rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok kapcsolatait és a fenntartó irányítás keretében tervezett,
szakmai törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét.
A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal munkarendszerében az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány előírásait
követi 2002. év óta. Ez is bizonyítja, hogy az önkormányzat szemléletében eddig is jelen volt és jelen van a
minőségről való gondolkodás, melynek eredménye a
hivatal munkájának 2007. évi Minőségügyi Díjjal való
elismerése.
A Somogy Megyei Közgyűlés 2004-ben
a
11/2004.(II.26.) sz. határozatával elfogadta az Intézkedési Terv részét képező Önkormányzati Minőségirányítási
Programot, melynek bevezetésével, eredményeinek folyamatos vizsgálatával, tartalmának továbbfejlesztésével
lehetőséget ad egy jól működő közoktatási minőségirányítási rendszer megvalósítására.
A közoktatási törvény 2006. évi módosításának eleget
téve a megyei közoktatási intézményrendszerben végbement változásokat figyelembe véve megtörtént a Somogy
Megyei Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási
Programjának felülvizsgálata, önálló minőségirányítási
programként való megalkotása.

2007. október 23.
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I.

MINŐSÉGPOLITIKA
A minőségirányítás a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 121. §. (23) bekezdése szerint: „az a tevékenység, amelynek során a
közoktatási intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai
célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz
való közelítését, a tanulók, a szülők, a pedagógusok,
valamint a fenntartók, továbbá a munkaerőpiac kielégítése céljából”.
A minőségről való gondolkodás sokféle megfogalmazásban került be a közoktatás szakmai nyelvezetébe, ilyen
pl.: a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, minőségirányítás, amelyek lényege – a fogalmazás különbözőségére
tekintet nélkül – az adott rendszer működésének javítását, az elért színvonal megtartását, további fejlesztésére
vonatkozó célkitűzéseket, feladatokat jelentik.
1.1.Helyzetkép
1.1.1. Jogszabályi környezet
A közoktatási törvény 40. § (10) bekezdése minden közoktatási intézmény számára előírja minőségirányítási
programjuk elkészítését, amit az e törvény 85. § (7) bekezdésében foglaltak szerint megelőz a fenntartó önkormányzat közoktatási minőségirányítási programjának
elkészítése. Mindezek után a fenntartott intézmények
összhangba hozzák minőségirányítási programjukat a
fenntartó minőségirányítási programjával. Ily módon
teljesül a törvényi kötelezettség. A Somogy Megyei
Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programja
az általa fenntartott oktatási-nevelési intézményekre
terjed ki. A program érvényességének idejét nem írja elő
a törvény, de a jogszabályi és az intézményszerkezetben
végbemenő változások figyelembevétele a középtávú
tervezést igényli. Így javasolt időtartama négy év, amelyen belül legalább egy alkalommal korrekcióra kell
lehetőséget biztosítani.
1.1.2. A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények
Általános iskolák:
• Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és
Gyermekotthon, Nagyszakácsi
• Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár
• Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó,
Nagyatád
• Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Marcali,
• Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár

Középfokú oktatási intézmények:
• Bacsák György Szakképző Iskola, Fonyód
• Baross Gábor Középiskola és Szakiskola, Siófok
• Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs
• Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola,
Siófok
• Mathiász János Középiskola és Szakiskola,
Balatonboglár
• Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi
Szakközépiskola, Fonyód
• Nagyatádi Szakképző Iskola, Nagyatád
• Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és
Kollégium, Csurgó
• Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Siófok
• Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Tab
Kollégiumok:
• Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési
Tanácsadó, Siófok
• Balaton Kollégium, Fonyód
• Boglári Kollégium, Balatonboglár
1.2. Minőségpolitikai elvárások, célok, feladatok
1.2.1. Az önkormányzat minőségpolitikája
A Somogy Megyei Önkormányzat küldetése, hogy olyan
közoktatási rendszert működtessen, amely megfelel a
szolgáltatást igénybe vevők elvárásainak, biztosítsa a
képességeknek megfelelő, folyamatosan megújuló, versenyképes tudás megszerzését, az élethosszig tartó tanulás képességét, a társadalmi együttélés szabályainak
elsajátítását és megalapozza az önálló, sikeres életvitelt
felnőtt korban.
A megyei önkormányzat közoktatási rendszerének fejlesztése érdekében tanácsadó céget bízott meg, mely
elkészítette a közoktatási és gyermekvédelmi intézmények összefoglaló helyzetértékelését és javaslatokat dolgozott ki a további működtetés lehetőségeire. A szakvélemény alapját képezte az intézményhálózat átalakításának, amely a 67/2007.(VI.15.) KH alapján a 2007/2008as tanévtől megkezdődik.
A közoktatási minőségirányítási program kimunkálásával, működtetésével azt célozza, hogy a racionalizált
közoktatási rendszer és annak egységei (intézmények)
ellenőrizhetően törvényesen, eredményesen, költségtakarékosan működjenek a szakmai célok, feladatok sikeres
megvalósításáért.
Az önkormányzat elkötelezett a minőségi feladatellátás
mellett. A fenntartásában működő intézményektől azt
várja, hogy jó színvonalon működtessék minőségfejlesztési rendszerüket, melyet hangoljanak össze az önkormányzat minőségirányítási programjával, fejlesszék
tovább működési rendszerüket, a maguk elé kitűzött
célok, feladatok minél eredményesebb megvalósításáért.
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1.2.2. A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények partneri kapcsolatai
A települési önkormányzatok és az általános iskolák
természetes partnerei a megyei fenntartású intézményeknek, hiszen azok mindegyike területi beiskolázást végez.
A sajátos nevelési igényű tanulókat oktató-nevelő intézmények fontos partnerei a pedagógiai szakszolgálatok és
a szakértői bizottság, amelyek a kistérségi társulásokkal
és a településekkel együttműködve meg tudják oldani az
utazó tanári hálózat, valamint a szakszolgálati feladatok
igény szerinti teljes körű ellátását. Ezen túl egyre nagyobb szerepet kapnak a közoktatás megszervezésében a
kistérségi társulások és a közeljövőben megjelenő szakképzés szervezési társulások, társaságok, valamint a már
meglévő TISZK-ek. Fontos a velük való kapcsolattartás
formáinak kialakítása, a kapcsolattartás gyakorlatának
kidolgozása, valamint a feladatot ellátó személy kijelölése. A kapcsolattartás minden esetben a pontosságon,
őszinteségen, kölcsönös előnyön kell, hogy alapuljon.
A középiskolák tekintetében fontos szerepet töltenek be a
munkaerő-piaci partnerek, a potenciális munkáltatók,
valamint az intézményi együttműködésben nélkülözhetetlenek a szakképzés szakmai „műhelyei”, a gazdasági
kamarák. Ezzel párhuzamosan a szakképzésről szóló
1993. évi LXXVI. törvény 2007. évi módosítása előrevetíti a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok
szerepének erősödését is, amely a velük való kapcsolattartás minőségét, volumenét is megváltoztatja. Ezért
minden szakképzést folytató intézmény részéről meg kell
tervezni a kapcsolattartás módját, rendszerességét az
egyeztetések következtében jelentkező feladatok végrehajtását és ellenőrzését is.
Az érettségi vizsgára felkészítő intézmények fontos partnere a Dél-Dunántúli Regionális Oktatási Hivatal.
A megyei fenntartású, bentlakásos intézmények tekintetében kiemelt partnerek a megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetek, a Gyámhivatal és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. Ennek célja a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, gyermekotthonban, vagy
nevelőszülőknél elhelyezett gyerekek nevelésének, oktatásának zavartalan biztosítása. Ezen túl valamennyi megyei fenntartású intézmény számára nélkülözhetetlen e
szervezetekkel való kapcsolat, hiszen minden intézményben jelentős számú hátrányos helyzetű tanuló van.
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Ezért kiemelten fontos az intézmények részéről a kapcsolattartás kereteinek meghatározása, kapcsolattartó személy kijelölése. Különös figyelmet igényel az osztályfőnökök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök
koordinációs feladatainak meghatározása, a tanulók
esélyegyenlőségének biztosítása. A pályaválasztás megkönnyítése érdekében kiemelt fontosságú az általános
iskolákkal való kapcsolattartás, hiszen az középfokú
intézmények számára a biztonságos és hatékony működést befolyásolhatják. Mindezeken túl minden közoktatási intézmény a szakhatóságokkal a jogszabályok által
meghatározottak figyelembevételével tart kapcsolatot.
1.2.3. A megyei önkormányzat elvárásai az általa
fenntartott közoktatási rendszer működésével
kapcsolatban
• a közoktatási rendszer – megtartva sokszínűségét – rugalmasan alkalmazkodjék a változó világ követelményeihez, azaz hasznosítható képzést, használható tudást nyújtson,
• a rendszer valamennyi egysége – típusának
megfelelően – garantálja a minőségi oktatástnevelést, megteremtve ezzel az élethosszig tartó
tanulás alapjait, biztosítva az esélyegyenlőtlenségek csökkentését,
• az intézmények működését a partnerközpontúság jellemezze,
• a tantestületek képesek legyenek innovatív módon a szakmai megújulásra, fejlődésre, garanciát
nyújtva az elért eredmények megszilárdulására,
hibák kiküszöbölésére,
• hatékonyan működő információs rendszer biztosítsa az érdekelt felek számára a minőségi munkához szükséges információkat, gondoskodjon a
különböző szinteken keletkező információk
megismerhetőségéről, cseréjéről,
• a beiskolázás tudatos tervezése, a tanulói létszám iskolaépületek befogadóképességéhez való
igazítása. Törekedni kell a gazdaságosság és finanszírozhatóság érdekében a törvényi maximumot közelítő osztálylétszámokra,
• valamennyi közoktatási intézmény értékelje saját működése legfontosabb mértékadó jellemzőjét, az általa választott módon legalább kétszer
az intézményvezetői megbízás időtartama alatt.

1.2.4. A fenntartó elvárásai az egyes intézménytípusok működésével kapcsolatban
Általános iskolák:
• Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Nagyszakácsi
• Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár
• Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó, Nagyatád
• Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Marcali,
• Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár

2007. október 23.
Elvárások
a pedagógiai programok jog-szabály
szerinti felülvizsgálata, bevezetése, hatékonyságának folyamatos figyelemmel
kísérése
a humánerőforrás újabb hosszú távú tervének elkészítése
az oktatás tartalmának, kínálatának fejlesztése
kommunikációs alapkészségek, értelmi,
szociális képességek fejlesztése
tehetségekkel és a hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés
az esélyegyenlőséget, esélyteremtést
segítő oktatási-nevelési formák alkalmazása
tankötelezettség teljesítése
napközis ellátás biztosítása
pályaorientáció, pályaválasztás segítése
a társadalmilag hátrányos helyzetű tanulókkal és a külön-leges ellátást igénylő
tanulókkal való tervszerű foglalkozás
tantárgyi értékelési rendszer felülvizsgálata
az intézményi minőségirányítási rendszer alkalmazása, a folyamat figyelemmel kísérése
hatékony gazdálkodás: osztálylétszámok kialakítása férőhely
kihasználtság tekintetében
folyamatos évenkénti tervezett,
belső ellenőrzés, mérés, értékelés
esélyegyenlőségi program elkészítése
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Felelősök, közreműködők

Megvalósulás határideje

igazgató,
igazgatóhelyettesek,
jogszabályban meghatározottak
munkaközösség vezetők, szaktaszerint
nárok
igazgató
iskolavezetés,
szaktanárok

2007. november 15.
munkaközösségek,

folyamatos

tanítók, szaktanárok

folyamatos

osztályfőnökök, szaktanárok

folyamatos

pedagógus közösség

folyamatos

igazgató
napközis nevelők,
szabadidő szervező
osztályfőnökök, pályaválasztási
felelős

folyamatos
folyamatos
folyamatosan, 7. évfolyamtól
minden évfolyamon

gyermek és ifjúságvédelmi felelős,
folyamatos
osztályfőnökök
igazgató, szaktanárok, tanítók

2007. október 30.

igazgató, minőségi körök vezetői,
tagjai

folyamatos

igazgató, gazdaságvezető

beiskolázás időszakában
legkésőbb tanévkezdésig

igazgató, igazgatóhelyettesek,
éves terv alapján
munkaközösség vezetők
igazgató, osztályfőnök, gyermek2008. február 28.
védelmi felelős

Szakszolgálatokat ellátó intézmények
• Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár
• Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó, Nagyatád
• Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Marcali,
• Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok
Elvárások
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, integráltan oktatott gyermekek segítése, kistérségi és a települési
intézmények nevelési-oktatási intézményeiben, a szakszol-gálatok telephelyein
térségi települési igények fel-mérése
a helybeni szakszolgálati ellátás és az
utazó tanári szolgálat tanévi ütemezésének elkészítése
a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatainak ütemezése

Felelősök, közreműködők

Megvalósulás határideje

igazgató, szakszolgálat vezetője

folyamatos

igazgató, szakszolgálat vezetője

minden év szeptember 15.

szakszolgálat vezetője

minden év szeptember 30.

szakértői bizottság vezetője

minden év szeptember 30.
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szakmai
együttműködések,
megállapodások ütemtervének elkészítése a
térségben működő szak-szolgálatokkal
az intézményi minőségirányítási rendszerben a specifikus elemek alkalmazása, a folyamat figyelemmel kísérése

igazgató, szakszolgálat vezetője

minden év szeptember 30.

igazgató, szakszolgálat vezetője

folyamatos

Középfokú intézmények:
• Bacsák György Szakképző Iskola, Fonyód
• Baross Gábor Középiskola és Szakiskola, Siófok
• Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs
• Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok
• Mathiász János Középiskola és Szakiskola, Balatonboglár
• Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Fonyód
• Nagyatádi Szakképző Iskola, Nagyatád
• Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó
• Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Siófok
• Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Tab
Gimnázium, szakközépiskola
Elvárások
a pedagógiai program felül-vizsgálata
az intézmény minőségirányítási rendszerének alkalmazása, a folyamat figyelemmel kísérése
a humánerőforrás újabb hosszú távú tervének elkészítése
a tehetségekkel, a hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés
az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés
készségek, képességek magas-szintű
fejlesztése, továbbfejlesztése
a beiskolázás tudatos tervezése
pályaorientáció, a pályaválasztás
segítése
a költséghatékony gazdálkodás
folyamatos évenkénti tervezett,
belső ellenőrzés, mérés, értékelés
esélyegyenlőségi program elkészítése

Felelősök, közreműködők
igazgató és a programkészítő pedagógusok

Megvalósulás határideje
Kt. szerint

igazgató, a minőségi körök vezetői
és tagjai

folyamatos

igazgató

2007. november 15.

osztályfőnökök, szaktanárok

folyamatos

szaktanárok, osztályfőnökök

folyamatos

tanórákon és szabadon válaszszaktanárok, osztályfőnökök, könyvtott foglalkozásokon az egész
táros tanár, szabadidő szervező
tanév során
minden tanév októberében,
igazgató, pályaválasztási felelős
februárjában, márciusában
osztályfőnökök, szaktanárok,
folyamatos
pályaválasztási felelős
igazgató, gazdasági vezető
folyamatos
igazgató, igazgatóhelyettesek,
éves terv alapján
munkaközösség vezetők
igazgató, osztályfőnök, gyermek2008. február 28.
védelmi felelős

Szakképzés
Elvárások
az általános képzés színvonalának javítása

Felelősök, közreműködők
igazgató, szakoktatók

a szakképzés szerkezeti és tar-talmi
változásainak nyomon követése, a célok
igazgató, tantestület
feladatokká bontása, beépítése az intézmény munkájába
a képzésben érdekelt szociális, gazdasági igazgató, igazgatóhelyettesek,
partnerekkel való együttműködés
szakmacsoport vezetők

Megvalósulás határideje
folyamatos, tanév közben
és a nyári gyakorlatokon
is
folyamatos
folyamatos

2007. október 23.
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közismereti tárgyak oktatási színvonalá- igazgató, munkaközösség vezetők,
nak emelése, alapkészségek fejlesztése szaktanárok
tehetséggondozás, felzárkóztatás
a nevelési pedagógiai program
felülvizsgálata
intézményi minőségirányítási rendszer
alkalmazása, a folyamat figyelemmel
kísérése
humánerőforrás fejlesztési
tervek elkészítése
költséghatékony gazdálkodás
folyamatos évenkénti tervezett,
belső ellenőrzés, mérés, értékelés
esélyegyenlőségi program elké-szítése

tanórákon és választható
foglalkozásokon egyaránt folyamatosan

szaktanárok, szakoktatók,
folyamatos
gyermek és ifjúságvédelmi
felelős
igazgató, programot készítő pedagóKt. alapján
gusok
igazgató, minőségi kör vezetői, tagfolyamatos
jai
igazgató

2007. november 15.

igazgató, gazdasági vezető
folyamatos
igazgató, igazgatóhelyettesek,
éves terv alapján
munkaközösség vezetők
igazgató,
osztályfőnök,
gyer2008. február 28.
mekvédelmi felelős

Kollégium
• Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok
• Balaton Kollégium, Fonyód
• Boglári Kollégium, Balatonboglár
Elvárások
a bentlakásos intézmény
nevelési, pedagógiai
programjának felülvizsgálata
az intézményi minőségirányítási
rendszer alkalmazása, a folyamat figyelemmel kísérése
a humánerőforrás fejlesztési terv elkészítése (kötelező tovább-képzés teljesítésének áttekintése)
a sajátos nevelési feladatok eredményes
megvalósítása a kollégiumi diákönkormányzat együttműködésével

Felelősök, közreműködők

Megvalósulás határideje

kollégiumvezető, nevelő-tanárok,
szabadidő szervező

Kt. alapján

kollégiumvezető, minőségi kör
vezetői, tagjai

folyamatos

kollégiumvezető

2007. november 15.

igazgató, nevelőtanárok,
diákönkormányzat

folyamatos

nevelőtanárok,
tehetséggondozás, hátrány-kompenzáció,
szabadidő szervező,
személyiségdiákkör vezetők,
fejlesztés, a szabadidő hasznos
gyermek és ifjúságvédelmi
eltöltése
felelős
hatékony működés, a kollégium
igazgató, gazdasági vezető
saját bevételeinek lehetséges
növelése
belső ellenőrzési értékelési
igazgató
rendszer működtetése
igazgató, osztályfőnök, gyermekesélyegyenlőségi program elkészítése
védelmi felelős

folyamatos

folyamatos, illetve a nyári szünet idején
folyamatos
2008. február 28.

456
1.2.5. Kapcsolat a közoktatás rendszerét érintő más
ágazatokkal:
• A közművelődési ágazat
{ az önálló ismeretszerzés gyakorlásának, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása a gyermekek, fiatalok számára a
művelődési házak, a könyvtárak és egyéb
közművelődési intézmények közreműködésével,
{ a konkrét együttműködési formák, módok és
a tevékenység dokumentálása az iskolák
igazgatói és a közművelődési intézmények
vezetői közti megállapodás alapján történjen.
• Munkaerő-gazdálkodási ágazat
{ a sikeres pályaorientáció és pályaválasztási
tevékenységben résztvevő partnerek tevékenységének összehangolása, együttműködés a szakképzési profilok és irányok korszerűsítése érdekében, kiemelt figyelemmel a
szakképzés-szervezési társaságok, illetve társulások létrejöttére,
{ a konkrét együttműködési formák, módok és
a tevékenység dokumentálása az iskolák
igazgatói és a résztvevő partnerszervezetek
(munkaügyi központok, kamarák, gazdasági
egységek, stb.) vezetői közti megállapodás
alapján történjen.
• Egészségügyi ágazat
{ rendszeres egészségügyi ellátás biztosítása,
valamint a kötelező éves egészségügyi vizsgálatok ütemezett lebonyolítása (iskolaorvosi, iskolafogászati vizsgálat, munkaegészségügyi ellátás stb.),
{ az éves ütemtervek elkészítése és teljesítésük
regisztrálása az iskolaorvosok, védőnők által
az iskolák vezetőivel egyetértésben,
{ a megelőzésre, prevencióra kiemelt figyelem
fordítása (kábítószer, alkohol, dohányzás,
egészséges táplálkozás), az intézményi
egészségfejlesztési program megvalósításában való részvétel.
• Gyermek és családvédelem, szociális ágazat
{ a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
gyermekek, fiatalok feltérképezése, nyilvántartása a fokozottabb gondoskodás és segítés
érdekében,
{ az iskolák gyermek és ifjúságvédelmi felelősei napi munkakapcsolatot tartsanak fenn a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a gyámhivatal szakembereivel, szakmailag segítsék és koordinálják az osztályfőnökök ezirányú tevékenységét,
{ az iskola és a gyermekjóléti szolgálat
együttműködésének, a konkrét segítségnyújtás formáinak dokumentálását részben az iskola gyermekvédelmi felelőse, részben a
gyermekjóléti szolgálat munkatársai végzik a
törvényi előírásoknak megfelelően.
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II.
Az önkormányzat minőségfejlesztési rendszere
2.1. Munkamegosztás a fenntartói irányításban a
tervezés, szervezés területén
• A megyei közgyűlés döntési hatásköre a Somogy Megyei Önkormányzat hatályos SZMSZ-e
szerint:
A fenntartói irányítás keretében:
{ meghatározza a közoktatási intézmény költségvetését, a költségtérítés és tandíj megállapítás
szabályait, szociális alapon adható kedvezmény
feltételeit, (1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek.
b) pontja),
{ ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, és működésének törvényességét,
{ jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, (1993.
évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. f) pontja),
{ értékeli a foglalkozási, illetőleg pedagógiai
programban meghatározott feladatok végrehajtását és eredményességét, (1993. évi LXXIX. tv.
102. § (2) bek. g) pontja),
{ gondoskodik iskolaszék működési feltételeiről.
(1993. évi LXXIX. tv. 102. §) (1993. évi
LXXIX. tv. 102. § (8) bek.).
Együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi:
{ a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátására (1993. évi LXXIX. tv. 89. § a)
pontja),
{ a nemzeti vagy etnikai kisebbségekhez tartozó
gyermekek, továbbá a testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd vagy más fogyatékos gyermekek óvodai,
iskolai ellátásának megoldására (1993. évi
LXXIX. tv. 89. § b) pontja),
{ a képzési kötelezettséghez szükséges feltételek
megteremtésére, az utazó gyógypedagógusi, logopédusi, konduktori hálózat működtetésére
(1993. évi LXXIX. tv. 89. § c) pontja),
{ az iskolaváltás biztosítása, különbözeti vizsga,
illetve évfolyamismétlés nélkül azoknak, akiknek állandó lakóhelyén nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei a tankötelezettség végéig (1993. évi LXXIX. tv. 89. § d)
pontja),
{ a középiskolai és szakiskolai felvételi ügyekkel
kapcsolatos kérdések rendezésére, sajátos feladatok megoldására (1993. évi LXXIX. tv. 89. §
e) pontja),
{ a körzeti szolgáltatást ellátó intézmény működési körzetének megállapítására, fenntartásához,
működtetéséhez szükséges hozzájárulás megállapítására (1993. évi LXXIX. tv. 89. § f) pontja).
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Az oktatási-nevelési hatáskörök:
közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés előkészítését szolgáló feladatellátási-, intézményhálózati-, működtetési és fejlesztési terv készítése. (1993. évi
LXXIX. tv. 88. § (1) bek.),
{ helyi önkormányzat által létesítendő új közoktatási intézmény, ill. meglévő intézményi feladat
bővítésének szakvéleményezése. (1993. évi
LXXIX. tv. 88. § (5) bek.),
{ közoktatási intézmény, illetve egyes szolgáltatás-ellátás megszüntetésének szakvéleményezése. (1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6) bek.),
{ helyi önkormányzat tulajdonában lévő nevelésioktatási intézmény tulajdoni, vagy fenntartói joga átengedésének szakvéleményezése. (1993.
évi LXXIX. tv. 88. § (7) bek.),
{ közalapítványt működtet a közoktatás - fejlesztési tervben jóváhagyott - körzeti, térségi és országos feladatainak megoldásához. (1993. évi
LXXIX. tv. 119. § (1) bek.),
{ jóváhagyja az általa fenntartott szakképző iskola
és a gyakorlati képzést majdan ellátó gazdálkodó szervezet együttműködési megállapodását
(1993. évi LXXVI. tv. 19. § (3) bek.),
{ az általa fenntartott szakképző iskolában a
szakmai elméleti és a szakképző iskolában szervezett gyakorlati képzés költségeit - az 1990. évi
LXV. törvény szabályainak figyelembevételével
- biztosítja. Az általa fenntartott szakképző iskola költségvetésében biztosítja az 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál szervezett gyakorlati képzés költségeit.
(1993. évi LXXVI. tv. 54. § (1) és (4) bek.),
{ vizsgálja az oktatási intézmények és a Somogy
Megyei Gyermektábor működési feltételeit, valamint a megyei pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátását, véleményezi költségvetésüket,
meghatározza az elosztási elvek prioritását,
{ meghatározza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények számára az adott tanítási évben indítható osztályok, a kollégiumban
szervezhető csoportok számát, valamint engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést (1993.
évi LXXIX. tv.102. § c.).
{a

• A közgyűlés elnökének jogköre a Somogy Megyei Önkormányzat hatályos SZMSZ-e szerint:
{ az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
{ lebonyolítja az intézmények vezetőinek megbízásával kapcsolatos pályázati eljárást,
{ az intézmények megszüntetése, átszervezése,
feladatának, nevének megváltoztatása, költségvetésének módosítása előtt a tervezett intézkedést az intézményi dolgozók közösségével.
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• A megyei közgyűlés Oktatási, Közművelődési és
Tudományos Bizottságának átruházott hatásköre a Somogy Megyei Önkormányzat hatályos
SZMSZ-e szerint:
{ vizsgálja a megyei fenntartású oktatási-nevelési
és közművelődési intézmények működését, ennek függvényében költségvetésük és tevékenységük módosítására javaslatot tesz,
{ jóváhagyja az oktatás-nevelési intézmények pedagógiai programját, valamint minőségirányítási
programját (1993. évi LXXIX. tv. 40. § (10)
bek.),
{ jóváhagyja a megyei fenntartású oktatásinevelési intézmények Szervezeti és Működési
Szabályzatát, házirendjét, beszámoltatja és ellenőrzi az intézmények vezetőit,
{ együttműködést kezdeményez az önkormányzatokkal, a középfokú felvételi ügyekkel kapcsolatos kérdések rendezésére, a sajátos középfokú iskolai valamint tankötelezettségi feladatok
megoldására valamint a nemzetiséghez tartozó
és fogyatékos tanulók óvodai, iskolai ellátásnak
megoldására,
{ szakvéleményt készít a helyi önkormányzatok új
közoktatási intézmény létesítésével kapcsolatos,
illetve meglévő intézményeik feladatbővítésével
kapcsolatos terveiről,
{ szakvéleményt készít a helyi önkormányzatok
közoktatási intézmény megszüntetésével, illetve
egyes szakszolgálati-ellátás megszűntetésével
kapcsolatos terveiről,
{ szakvéleményt készít a helyi önkormányzatok
közoktatási intézményeinek tulajdoni, vagy
fenntartói jogának átengedésével kapcsolatos
terveiről,
{ előzetesen állást foglal a megyei fenntartású oktatási-nevelési intézmények által hasznosított
vagyon 5 évet meghaladó bérbeadásának szándékáról,
{ jóváhagyja a megyei önkormányzat által fenntartott szakképző iskola és a gyakorlati képzést
majdan ellátó gazdálkodó szervezet együttműködési megállapodását (1993. évi LXXVI. tv.
19. § (3) bek.),
{ véleményezi a tevékenységi területet érintő ágazatok fejlesztési koncepcióit, szakmai programjait,
{ véleményezi és állást foglalt a tevékenységi területéhez tartozó megyei fenntartású intézmények alapítása, megszűntetése, átszervezése,
névhasználata kérdésében,
{ előzetesen véleményezi a tevékenységi területéhez tartozó megyei fenntartású intézmények intézményvezetői pályázatait,
{ együttműködést alakít ki a tevékenységi területét érintő főhatóságokkal, szakmai érdekképviseleti szervezetekkel és egyéb szervekkel,
{ figyelemmel kíséri a körzeti jellegű pedagógiai
szolgáltatásokat, közreműködik az önkormányzatok közötti koordinációban.
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• A megyei főjegyző jogköre a Somogy Megyei
Önkormányzat hatályos SZMSZ-e szerint:
{ lebonyolítja a megyei önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények vezetőinek megbízásával kapcsolatos pályázati eljárást. (1993. évi LXXIX. tv.),
{ biztosítja az intézmények törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
{ gyakorolja a közgyűlés elnöke által átruházott
munkáltatói rész jogosítványait,
{ az intézményvezetők vezető beosztásban dolgozó hozzátartozói tekintetében az egyes munkáltatói jogok gyakorlását felügyeli,
{ kialakítja a saját, valamint az önkormányzat intézményei számviteli rendjét,
{ gondoskodik az önkormányzat által alapított és
fenntartott oktatási-nevelési költségvetési szervek belső ellenőrzéséről az általa jóváhagyott
Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltaknak
megfelelően (Áht., Öt., Ber.),
{ a közgyűlés költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról,
{ elbírálja a megyei önkormányzat intézményeiben az óvodai, az iskolai jogviszonyok keletkezésével, megszűnésével, a tanulók egyéb ügyeiben hozott döntések jogorvoslati kérelmeit.
(1993. évi LXXIX tv. 91. § (4) bek. b/ pont),
{ dönt másodfokon a megyei önkormányzati általános iskolai felvételről,
{ dönt másodfokon a megyei önkormányzati általános iskolai, illetőleg középfokú iskolai diákotthonba vagy kollégiumba való felvételről,
{ dönt másodfokon a megyei önkormányzati középiskolába való felvételről,
{ dönt másodfokon a magyarok külföldi tanulmányának engedélyezéséről, ha a megyei önkormányzat által fenntartott iskola igazgatójának
döntése ellen fellebbeztek,
{ meghatározott esetekben rendkívüli szünet elrendelését kezdeményezi a megye területén az
oktatási és kulturális miniszternél az oktatási intézményekben. (1993. évi LXXIX. tv.),
{ nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények jegyzékének elkészítése,
vezetése (minden év augusztus 31-ig az egészségbiztosítási pénztárnak és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek a jegyzék megküldése). (1993. évi LXXIX. tv.),
{ tájékoztatja a szakértői és rehabilitációs bizottságot a fogyatékos gyermekek nevelő-oktató intézményekről. (1993. évi LXXIX. tv.),
{ tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység. (1993. évi LXXIX. tv.),
{ tájékoztatja az oktatási minisztert, szakközépiskola és szakiskola esetén a szakirány szerint illetékes minisztert, a közoktatási intézmény létesítéséről, átszervezéséről, illetve megszüntetéséről. (1993. évi LXXIX. tv.),

{ dönt

a nem helyi önkormányzat által fenntartott
középiskola, szakiskola, alapfokú művészeti oktatási intézmény, gyógypedagógiai nevelésioktatási intézmény többcélú intézmény és kollégium esetén a működési engedély kiadásáról.
(1993. évi LXXIX. tv.),
{ ellátja a nem helyi önkormányzat által fenntartott középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai
intézmény, többcélú intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését. (1993.
évi LXXIX. tv.),
{ vizsgálja hatósági ellenőrzés keretében a nem
önkormányzat által fenntartott oktatási intézmény engedélyben meghatározottak szerinti
működését. (1993. évi LXXIX. tv.).
A megyei önkormányzat intézményeiben közreműködik:
{ a pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési,
értékelési feladatok szervezésében. (1993. évi
LXXIX. tv.),
{ az érettségi vizsgák előkészítésében, megtartásában (1993. évi LXXIX. tv.),
{ a közoktatási információs rendszer működtetésében (1993. évi LXXIX. tv.),
{ ellátja a megyei fenntartású közoktatási intézmények vezetőinek kiválasztásával kapcsolatos
nyilvános pályázati eljárás lefolytatásához kötődő feladatokat (1993. évi LXXIX. tv.),
{ kezdeményezésre egyeztet az önkormányzat által fenntartott szakiskola és a gyakorlati képzést
megállapodás alapján biztosító gazdálkodó
szervezet között, ha valamelyik fél a megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget. (1993.
évi LXXVI. törvény 19. § (4) bek.).
2.2. Intézményfenntartói ellenőrzés
A fenntartó a minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztési rendszerét,
továbbá rendszeresen – ha a jogszabály másként nem
rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal –
ellenőrzi közoktatási intézményei működésének törvényességét, a szakmai munka eredményességét, gazdálkodásának szabályszerűségét és célszerűségét.
A fenntartói ellenőrzések főbb területei az alábbiak:
2.2.1. Az intézmények törvényes működésének szempontjai
A törvényességi ellenőrzést a hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának munkatársai végzik a főjegyző által
meghatározott éves ütemterv alapján.
A törvényes működés ellenőrzése:
Az önkormányzati oktatási-nevelési intézmény törvényességi ellenőrzése során vizsgálandó dokumentumok:
1. Alapdokumentumok, különösen:
a) alapító okirat
b) pedagógiai program
c) szervezeti és működési szabályzat
d) házirend
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e) éves munkaterv
f) költségvetés
g) minőségirányítási program.
2. Tanügyigazgatási dokumentumok, különösen:
a) iskolai beírási napló
b) osztálynapló, haladási napló
c) foglalkozási napló
d) törzslap, anyakönyvi nyilvántartás
e) bizonyítványok
f) felvétel, átvétel dokumentálása
g) tanulói balesetek dokumentálása
h) gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység dokumentálása.
3. A működés személyi és tárgyi feltételeinek törvényességét igazoló dokumentumok, különösen:
a) végzettséget igazoló dokumentumok
b) az alapfeladatok ellátásában résztvevőkre vonatkozó képesítési követelmények megtartását igazoló dokumentumok
c) munkaköri leírások
d) pedagógus-továbbképzési terv
e) pedagógus-továbbképzések dokumentumai
f) az előírt eszközjegyzék.
4. Az intézmény működésének szabályosságát biztosító
dokumentumok, különösen:
a) a helyi döntések mechanizmusát bemutató, betartását igazoló dokumentumok
b) a közalkalmazottakra vonatkozó dokumentumok
c) az intézmény irattári terve
d) a kötelezően előírt nyomtatványok
e) a diákigazolvány, pedagógus igazolvány nyilvántartása
f) belső ellenőrzési terv
g) a belső ellenőrzések dokumentumai
h) intézményi döntések jegyzőkönyvei.
5. A pedagógiai munka szervezésére vonatkozó dokumentumok, különösen
a) tantárgyfelosztás
b) órarend
c) a tanulók ügyében hozott döntések, intézkedések
dokumentumai
d) a fakultatív hit- és vallásoktatásra vonatkozó dokumentumok.
6. Az érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködés dokumentumai
a) a szervezetek működési feltételeire vonatkozó dokumentumok
b) a döntés-előkészítésben való részvételt igazoló
dokumentumok.
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tők bevonásával a közgyűlés Oktatási, Közművelődési és
Tudományos Bizottságának éves munkatervében meghatározott ütemezés alapján.
Az ellenőrzés során a pedagógiai programban és az intézmény minőségirányítási programjában rögzítettek
megvalósításának, a pedagógiai folyamatok eredményességének – külső-belső mérések – a munkarend, munkafegyelem helyzetének, az iskolavezetés tevékenységének,
a tantestület, szakmai közösségek fejlesztő munkájának,
a diákönkormányzat működésének vizsgálatára, valamint
a szakmai mutatók elemzésére kerül sor.
A pedagógiai-szakmai munka eredményességének ellenőrzése
Az oktatási-nevelési intézmény szakmai ellenőrzésére
vonatkozó általános szempontok az ellenőrzést végző
közoktatási szakértők számára:
1. Segíti-e az intézményben folyó szakmai, pedagógiai
munka a fenntartó által megfogalmazott minőségi célok elérését?
2. Megfelel-e az intézmény szakmai, pedagógiai munkája az intézmény minőségpolitikájának, az intézmény
által megfogalmazott minőségi céloknak?
3. Az intézményben folyó szakmai, pedagógiai munka
összhangban van-e az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célokkal és elvekkel?
4. Megfelel-e az egyes tantárgyak tantárgyi programja, a
tanítási órákon folyó oktató-nevelő munka az 1-3.
pontban megfogalmazott elvárásoknak?
5. Összhangban áll-e a tanórán kívüli tevékenységek
struktúrája, illetve a tanórán kívüli tevékenységek tartalma az 1-3. pontban megfogalmazott elvárásokkal?
6. Milyen mértékben valósul meg az intézményben az
esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos helyzetű, illetve a veszélyeztetett gyermekek, tanulók hátrányainak kompenzálására vonatkozó módszerek és tartalmak megfelelőek, illetve eredményesek-e?
7. A tehetséggondozás, illetve a differenciált képességfejlesztés érdekében végzett intézményi pedagógiai
munka hatásos-e, ennek milyen eredményei vannak?
8. Az intézmény mérési, értékelési módszerei adekvátak, koherensek-e, illetve beváltak-e a vizsgált időszakban? Vannak-e olyan problémák, amelyek ennek
felülvizsgálatát indokolják?
9. Milyen külső vagy belső szakmai, pedagógiai ellenőrzéseket, méréseket végeztek a vizsgált időszakban?
Ezek tapasztalatai hasznosulnak-e az intézmény pedagógiai munkájában?
10. Megfelelnek-e az 1-3. pontban megfogalmazott elvárásoknak a pedagógusok továbbképzési programjai?
Az Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság éves munkatervében meghatározott ütemezés
szerint beszámoltatja az intézményvezetőket az előző
tanév munkájáról.

2.2.2. A pedagógiai munka ellenőrzése
Az intézményvezetői beszámoló szempontjai
A pedagógiai munka ellenőrzését a hivatal Humánszolgáltatási Főosztály munkatársai végzik független szakér-

1. Az intézmény környezete, partnerek
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- az intézmény közvetlen társadalmi környezete, a település, a helyi társadalom és az iskolafenntartó jellemzői,
- a tanulók és szülők társadalmi-gazdasági jellemzői,
- az iskolába belépő gyermekek, tanulók felkészültsége,
- speciális csoportok a gyermekek, tanulók között.
2. Az anyagi feltételek
- költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek,
- egy tanulóra jutó költségek,
- hatékonyságmutatók, egy pedagógusra jutó tanulók,
tanulócsoportok száma, nagysága,
- a gazdálkodás ésszerűsége,
- saját bevételek lehetőségei,
- az épület és a környezet fizikai állapota,
- a tanulást segítő eszközök állapota és hiánya,
- a sport- és szabadidős foglalkozáshoz szükséges
eszközök állapota és hiánya.
3. Szervezeti - vezetési jellemzők
- a vezetés filozófiája, érvényesíteni szándékozott stílusa, minősége,
- a belső erőforrások elosztása,
- a belső értékelési (minőséget biztosító) technikák,
- a vezetői munka és felelősség-megosztás,
- a pedagógiai munka belső ellenőrzésének szabályozása és gyakorlati megvalósítása,
- a belső ellenőrzés tapasztalatainak következményei,
- a belső ellenőrzés dokumentálása,
- a belső információk áramlása,
- az innováció támogatása,
- a tanulók aktivitása a szervezetben,
- a pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolatok,
- az intézmény alkotói, tevékenységi légköre,
- a vezetői elismerések rendszere és a tárgyidőszakra
jellemző tevékenység,
- a vezetői elmarasztalások rendszere és a tárgyidőszakra vonatkozó tevékenység,
- a pályázati tevékenység lehetősége és eredményessége,
- önértékelés eljárásrendjének tanévi tapasztalatai, az
arra foganatosított intézkedések, különös tekintettel
a fenntartói minőségpolitikában meghatározott intézményi feladatok teljesítésének kvantitatív mutatóira.
4. A személyi feltételek alakulása
- a pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége,
- az új pedagógusok alkalmazásának módja, szempontjai,
- a pedagógusok javadalmazása, a minőségi munka
értékelése,
- a pedagógusok továbbképzése, önképzésének támogatása,
- a pedagógusok által kezdeményezett innovációk elbírálása és sorsa,
- az alkotó (szaktudomány, tankönyv, tanterv, stb.)
pedagógusok tevékenysége,
- az oktatást segítő személyzet.
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5. Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek
- az alkalmazott tantervi programok jellemzői és előnyei, hátrányai,
- a tantervi programok karbantartása,
- az alkalmazott tankönyvek és tanulmányi segédletek jellemzői,
- a tanítást segítő eszközök használata,
- a tanórán kívüli tevékenységformák és azok hatékonysága,
- a hátrányos helyzetű tanulók segítésének eszközei,
módszerei,
- differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás a
tanításban, nevelésben,
- a környezetvédelmi és az egészségügyi nevelés
helyzete, eredményei,
- iskolaközi programokban való részvétel és eredményesség.
6. Tanulói teljesítmények, a tanulók neveltség szintje
- a tanulói minősítés (érdemjegyek) szabályozottsága
és a szabályok érvényesülése,
- a tanulói osztályzatok és vizsgaeredmények véleményezése,
- a tanulói csoportok fejlődésének összegzése,
- a tantárgyi teljesítmények eredményei,
- felvételi, továbbhaladás, végzettség, továbbtanulás,
- az évismétlések, lemorzsolódások okai, adatai,
- a tanulmányi és sportversenyeken való részvétel és
eredményesség,
- a tanulmányi teljesítmények elismerése,
- fegyelmi problémák, deviancia,
- a nevelési célok megközelítésének helyzete, neveltségi szintmérés eredményei.
7. A törvényes, jogszerű működés helyzete
- a közoktatási törvényben előírt alapvető és kötelező
belső szabályzatok megléte, jogszerűsége és összhangja a napi gyakorlattal (alapító okiratok,
SZMSZ és mellékletei, pedagógiai program, intézményi minőségirányítási program, házirend, munkatervek, nyilvántartások, adatszolgáltatás, belső
adminisztráció, stb.),
- kapcsolat az iskolafenntartóval, az önkormányzati
döntések megvalósítása.
2.2.3. Gazdasági ellenőrzés
A gazdasági ellenőrzést a hivatal Belső Ellenőrzési
Irodájának és Pénzügyi Főosztályának munkatársai végzik a főjegyző által összeállított és a Pénzügyi Bizottság
által jóváhagyott éves ütemterv alapján.
Az ellenőrzés során a gazdálkodás szabályszerűségének,
a vagyon, eszköz, anyag-nyilvántartások előírás szerinti
vezetésének, a költségvetés időarányos teljesítésének –
bevételek, kiadások alakulása –, a gazdálkodás törvényességének és célszerűségének vizsgálatára kerül sor.
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A fenntartói ellenőrzések zárásaként az ellenőrzést végzők tapasztalataikat jegyzőkönyvben rögzítik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ellenőrzött intézmény
vezetőjének a jegyzőkönyvben rögzítettekkel kapcsolatos
állásfoglalását.
Annak érdekében, hogy a Somogy Megyei Közgyűlés
folyamatosan nyomon követhesse az általa működtetett
közoktatási rendszer helyzetét, valamint a rendszer fejlesztése érdekében megalapozott döntéseket hozzon,
valamennyi megyei fenntartású oktatási-nevelési intézmény vezetője köteles a hivatal főosztályai által igényelt
információkat, adatokat határidőre a fenntartó rendelkezésére bocsátani. A hivatal pedig köteles gondoskodni
arról, hogy az intézmények vezetői minden ágazatot
érintő fenntartói döntés előkészítésének részesei lehessenek.
2.2.4. A vezetői értékelés
2.2.4.1. A vezetők teljesítményértékelésének alapelvei:
• a teljesítményértékelés elvégzése az oktatás
minőségének javítása érdekében történik,
• előre ismert normarendszer alapján valósul
meg,
• az értékelés személyre szóló és ösztönző hatású kell, hogy legyen,
• a fejlesztési terület meghatározásával az értékelt is értsen egyet,
• az értékelő megbeszélés előremutató legyen,
és a partneri viszony légköre hassa át,
• az adatok kezelése az adatvédelmi törvény
szabályait vegye figyelembe.
2.2.4.2. A vezető értékelés eljárásrendje
A Külső és belső szervek értékelése
• a fenntartó a szakmai, törvényességi vizsgálat értékelésére olyan szakértőt kérhet
fel, aki szerepel az országos szakértői
jegyzékben (Kt. 102. §),
• a vezetői értékelés időpontját célszerű
meghatározni a vezetői kinevezés, vagy
meghosszabbítás évében,
• a vezető értékelését megadott szempontok
alapján a fenntartó képviselője végzi,
• az értékelés pontos időpontját az éves
munkaterv rögzíti, melyet megelőz egy
ütemterv elkészítése a tevékenység, időpont, határidő, felelős, résztvevők pontos
megjelölésével.
B Vezetői önértékelés
• a fenntartói értékelő megbeszélés előtti
időpontra essen, önértékelő kérdőív segítségével.
C Értékelő megbeszélés
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• önértékelési mutatók, elemzések összehasonlítása,
• vezetői munka erősségeinek, fejlesztendő
területeinek feltárása, következtetések,
• jegyzőkönyv készítése,
• az értékelő beszélgetés eredményeként jelentkező feladatok meghatározása a fejlesztendő kompetenciák tekintetében.
D Dokumentálás
• a vezetői értékelés jegyzőkönyvei a személyi anyag részét képezik, őrzése irattárban
történjen.
E A vezetői értékelés szempontjai
• vezetői tevékenység:
o pedagógiai folyamatok irányítása,
o szakmai tudás, módszertani jártasság,
o innovációs tevékenység,
o a pedagógiai programban kitűzött célok
megvalósulása,
o nevelési, oktatási, mérési, beiskolázási
eredmények,
o különbségek kezelése,
o hozzáadott pedagógiai érték,
o irányítási képesség,
o értékelési, ellenőrzési tevékenység,
o motiváció,
o tanügyigazgatási dokumentumok készítése, vezetése,
o információáramlás minősége,
o szervezettség, határozottság, jogszabályok betartása,
o vezetés kapcsolata a tantestülettel, tanulókkal, nem pedagógus alkalmazottakkal, szülőkkel, fenntartóval, más intézményekkel, szakmai szervezetekkel,
o gazdálkodás, forrásbővítés,
o infrastruktúra fejlesztés, ismertség, iskolahasználók.
2.2.5. Az ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítása
Az ellenőrzést elrendelő – megismerve és elemezve az
ellenőrzés tapasztalatait – a feltárt hiányosságok megszüntetésére köteles feladattervet készíteni, a végrehajtásért felelős személyek, illetve határidők megjelölésével,
továbbá köteles gondoskodni a teljesítés ellenőrzéséről.
A hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya, a Belső Ellenőrzési Iroda, valamint a Pénzügyi Főosztály munkatársai
évente összesítik az elvégzett ellenőrzések tapasztalatait,
az általánosítható gondokra felhívják valamennyi megyei
fenntartású intézmény vezetőjének a figyelmét, illetve
gondoskodnak arról, hogy a pozitív tapasztalatok – az
intézményi munka eredményességét szolgáló egyéni
eljárások, módszerek, stb. – széles körben ismertté váljanak. A jó intézményi gyakorlat terjedését az önkormányzat saját információs rendszerével is segíti.
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Záradék:
A Somogy Megyei Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programja a Somogy Megyei Közgyűlés
102/2007.(IX.28.) sz. határozatával vált jogerőssé, az
abban foglaltak minden megyei fenntartású oktatásinevelési intézményre kötelező érvényűek azzal a kiegészítéssel, hogy a már bevezetett minőségügyi rendszerük
tovább működtethető, szinkronba hozva a jelen programmal.
Érvénybe lépett 2007. október 1-i hatállyal.
Érvényes 2010. december 31-ig.
Somogy Megyei Közgyűlés

Iskola neve

103/2007.(IX.28.) KH.
A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben a 2007/2008-as
tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi
csoportok számának módosítása, a maximális létszámtól való eltérés
1) A Somogy Megyei Közgyűlés az általa fenntartott
tabi Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium, a balatonboglári Mathiász János Középiskola
és Szakiskola, a csurgói Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, a nagyszakácsi Somogy
Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, a
somogyvári Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, a marcali Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményekben, valamint a fonyódi
Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola az alábbi módosított létszámokkal engedélyezi a 2007/2008-as tanévben az oktató-nevelő munkát:

Évfolyamok
száma

Rudnay Gyula Középiskola, Szak-iskola és Kollégium, Tab
9. évfolyam
10. évfolyam
Gimnázium
11. évfolyam
12. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Szakközépiskola
11. évfolyam
12. évfolyam
1/13. évfolyam

Osztály,
csoport
száma
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Szakképzési évfolyam
2/14. évfolyam
Szakiskola

9. évfolyam
10. évfolyam

1
2
2

1/11. évfolyam

2

2/12. évfolyam

2

Szakképzési évfolyam
Kollégium
Mathiász János Középiskola és Szakiskola, Balatonboglár
9. évfolyam

3

Szakközépiskola

10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

2
1
2
2
2

Szakképzési évfolyam

1/13. évfolyam

1

Létszám

42 fő
42 fő
42 fő
32 fő
35 fő
42 fő
35 fő
35 fő
30 fő (mechatronikai műszerész, autóelek-tronikai műszerész)
30 fő (mechatronikai műszerész, autóelektro-nikai műszerész)
72 fő
60 fő
50 fő (géplakatos, mezőgazdasági gépész)
70 fő (női ruhakészítő, géplakatos, mezőgazdasági gépész)
80 fő
70 fő
28 fő (nyelvi előkészítő)
71 fő
67 fő
56 fő
minimum 20 fő (kertész technikus)
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Felsőfokú szakképzés
Szakiskola
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2/14. évfolyam

1

1/13. évfolyam

1

2/14. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam

1
1
1

1/11. évfolyam

1

2/12. évfolyam

1

6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam

9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1/13. évfolyam

1

2/14. évfolyam

1

3/15. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam

0,5
2
2

1/11. évfolyam

3

Szakképzési évfolyam

16 fő (kertész technikus)
minimum 20 fő (gazdasági informatikus)
15 fő (gazdasági informa-tikus)
minimum 20 fő
33 fő
20 fő (dísznövényter-mesztő,
szőlő-, gyümölcstermesztő)
20 fő (dísznövénytermesztő, szőlő-, gyümölcstermesztő)

Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó

Gimnázium

12. évfolyam

Szakközépiskola

Szakképzési évfolyam

Szakiskola
Szakképzési évfolyam

2
3/13. évfolyam
Kollégium
Nappali rendszerű felnőttoktatás

11. évfolyam
12. évfolyam

0.5
5
1
1

14 fő (nyolcosztályos)
19 fő (nyolcosztályos)
21 fő (nyolcosztályos)
24 fő (négyosztályos)
24 fő (nyolcosztályos)
19 fő (nyolcosztályos)
19 fő (négyosztályos)
18 fő (nyolcosztályos)
17 fő (négyosztályos)
25 fő
50 fő
35 fő
21 fő
20 fő (gyógypedagógiai asszisztens)
30 fő (gyógypedagógiai asszisztens)
15 fő
60 fő
52 fő
60 fő (növénytermesztő gépész,
géplakatos, var-rómunkás, asztalos mező-gazdasági gépész)
42 fő asztalos, mezőgazdasági
gépész, növénytermesztő gépész
11 fő asztalos
125 fő
22 fő
23 fő

Somogy Megyei Óvoda, Általános
Iskola, Gyermekotthon, Nagyszakácsi
1-2. évfolyam
1
16 fő
3-4. évfolyam
1
18 fő
napközi
26 fő
1
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
Somogyvár-Öreglak
1. évfolyam
1
16 fő
2. évfolyam
1
12 fő
3. évfolyam
1
16 fő
4. évfolyam
17 fő
1
5. évfolyam
2
26 fő
6. évfolyam
1
20 fő
7. évfolyam
2
28 fő
8. évfolyam
2
41 fő
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foglalkoztató csoport
9. évfolyam
10. évfolyam

Foglalkoztató

Bentlakók száma a diákotthonban

Lakásotthonban lakók száma

Napközis csoport

4

37 fő

2
1

11. évfolyam

2

12. évfolyam

1

9-10 évfolyam
11. évfolyam
11-12. évfo-lyam
(öszevont tanulócsoport)

1
1

28 fő
23 fő
28 fő (szobafestő-mázoló 3 fő,
asztalosipari szerelő 5 fő, állatgondozó 1 fő, számítógépkezelő
4 fő, gyorsétkeztető 12 fő, kerti
munkás 3 fő)
18 fő (szobafestő-mázoló 1 fő,
asztalos 3 fő, állat-gondozó 2 fő,
kertimun-kás 2 fő,
gyorsétkeztető 3 fő, számítógépkezelő
7 fő)
10 fő
11 fő

1

15 fő

Somogyváron
Öreglakon

123 fő
61 fő

Somogyváron
3 otthon
Öreglakon
4 otthon

31 fő

alsó tagozat
felső tagozat
szakiskola+felső
tagozat (öszszevont)

32 fő
1
2

27 fő
38 fő

1

16 fő

A bentlakó diákok közül gyermekvédel- Somogyváron
mi ellátásban részesülő
Öreglakon
Hétszínvirág Egységes Gyógyedagógiai Módszertani Intézmény, Marcali
1. évfolyam
1
2-3. évfolyam
1
(összevont)
4. évfolyam
1
5. évfolyam
1
6. évfolyam
1
7. évfolyam
1
8. évfolyam
1
9. évfolyam
1
napközis csoportok

7
+1

Fonyódi Mátyás Király Gimnázium és 10. évfolyam
Postaforgalmi Szakközépiskola
11. évfolyam
Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Siófok
13. évfolyam

1
2
1

93 fő
80 fő
9 fő
17 fő
9 fő
12 fő
15 fő
15 fő
13 fő
minimum 15 fő esetén
indítható
valamennyi tanuló az egész
napos oktatás keretén belül
minimum 15 fővel, amenynyiben indul a 9. évfolyam
38 fő
38 fő
26 fő (informatikai szakképzés)
nagyon alacsony számú
tanulói jelentkezés miatt
nem indul

2007. október 23.
A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja az érintett intézményvezetőket a módosított létszámok betartására.
Felelős: intézményvezetők
Határidő: azonnal
2) A Somogy Megyei Közgyűlés megbízza a közgyűlés
elnökét a határozatban foglaltak ellenőrzésére.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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106/2007.(IX.28.) KH.
A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő
társaságok tevékenysége a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján
A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzati
tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységéről
a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján készített beszámolót elfogadja.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. szeptember 28.

104/2007.(IX.28.) KH.
A 2005. évi céljellegű decentralizált támogatás szerződésmódosítása

107/2007.(IX.28.) KH.
Alapítványok támogatása

A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul a 2005. évi
egészségügyi gép-műszer beszerzés megvalósításához
kapcsolódó 140026205D számú Támogatási Szerződésben rögzített fejlesztési befejezési határidő 2007. október
31-re történő módosításához és utasítja a közgyűlés elnökét, hogy a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácsnál
kezdeményezze a szerződés módosítását.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. szeptember 30.

105/2007.(IX.28.) KH.
Az állami gondoskodásból 1997. november 1-e előtt
nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz
jutásának támogatására kiírt pályázat önkormányzati
önrész biztosítása
A Somogy Megyei Közgyűlés a 2007. évi
1/2007.(III.17.) költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében tervezett 30.000,- eFt-os pályázati alap terhére
766.719,- Ft önrészt biztosít az állami gondoskodásból
1997. november 1-e előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására kiírt pályázat megvalósításához.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul
veszi a következő alapítványi támogatásokat és felkéri a
közgyűlés elnökét a támogatások átutalására:
Szabadon felhasználható ifjúsági keret terhére:
1) Szennai „Zöldek” Közhasznú Alapítványnak Szenna,
Kaposszerdahely, Patca, Zselickisfalud,
Szilvásszentmárton iskolásainak szabadidős programjaihoz 50.000 Ft
2) Megoldás Alapítványnak (Csurgó) az alapítvány éves
működésére 100.000 Ft
Megye-Város Közös Alap terhére:
1) Mártírok és Hősök Közalapítványnak V. Máthé László emléktábla költségeihez 12.500 Ft,
2) Radar Alapítványnak rendezvényekhez 10.000 Ft,
3) Katicabogár Bölcsődei Alapítványnak gyermekfektetők beszerzéséhez 20.000 Ft,
4) Képírás Művészeti Alapítványnak Ungvári Károly
emlékére nagymonográfia megjelentéséhez 25.000 Ft,
5) Búvópatak Alapítványnak működéshez 50.000 Ft,
6) Diagnosztikai Képalkotó Oktatásért Alapítványnak
Magyar Radiológus Asszisztensek XII. kongresszusára 15.000 Ft,
7) Gyermekek Háza Alapítványnak működéshez 40.000
Ft,
8) Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány
– Szent Imre Játszóháznak működéshez 40.000 Ft,
9) Tüskevárért 2007. Közhasznú Alapítványnak 2007.
évi programjaik megvalósításához 75.000 Ft,
10) AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítványnak Pálinkás Ramóna panamai tanulmányaihoz 15.000 Ft,
11) Mártírok és Hősök Közalapítványnak az alapító okiratban felvállalt feladatok lebonyolításához 15.000 Ft
Egyházak támogatása keret terhére:
Balatonboglári Orgonáért Alapítványnak 300.000 Ft
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Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. szeptember 30.

108/2007.(IX.28.) KH.
A megyei önkormányzat által alapított alapítványok
kuratóriumi tevékenysége
A Somogy Megyei Közgyűlés az általa alapított
- Együtt a Holnapért Közalapítvány
- Kaposi Mór Megyei Kórházért Közalapítvány
- Mártírok és Hősök Közalapítvány
- Nagy Ferenc Közalapítvány
- Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány
- Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány
- Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány
- Somogy Megye Sportjáért Közalapítvány
- Tudományos Életért Közalapítvány
- Vízisportért Alapítvány
kuratóriumainak tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

109/2007.(IX.28.) KH.
A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkája és
a megyei közgyűlés elnöke által képviselt álláspont
A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a közgyűlés
elnöke által képviselt álláspontról szóló beszámolót. A
következő évi beszámolóban kellő súllyal és részletességgel szerepeljen Somogy megye helyzete a regionális
területfejlesztési tanácsban, a pályázati lehetőségek és az
elnök tevékenysége.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

110/2007.(IX.28.) KH.
A bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntések
A Somogy Megyei Közgyűlés
- az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott – a gyermekvédelmi tevékenység
2006. évi átfogó értékeléséről szóló beszámoló és a
Kaposi Mór Oktató Kórház Szervezeti és Működési

2007. október 23.
Szabályzata módosítása, a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának jóváhagyása - az Egyházi Kapcsolatok Bizottság átruházott hatáskörben hozott – a Református Egyházközség II.
Csokonyavisonta Presbiteri Kedd című rendezvénysorozathoz 15.000 Ft, a Szent Márton Egyház, Táska a
nemzetközi Szent Márton kulturális útvonal kiépítéséhez 15.000 Ft, az Evangélikus Egyházközség Kaposvár, hagyományos gyülekezeti hittantábor Paton történő
megrendezéséhez 20.000 Ft, a Római Katolikus Plébánia Marcali Tábor erdélyi hátrányos helyzetű gyermekek számára 25.000 Ft, a Római Katolikus Plébánia
Kaposfő, Katolikus Ifjúsági Mozgalom gitáros közösségépítő táborához 25.000 Ft, a Református Egyházközség Lábod, nyári ifjúsági táborhoz 20.000 Ft, a Római Katolikus Plébánia Nagyatád, Kaposvári Egyházmegye hittanosai, fiataljai számára sportnap rendezéséhez 15.000 Ft, a Római Katolikus Plébánia Gamás, táborozás hittanos gyerekekkel Siófok-Sóstón 15.000 Ft,
a Római Katolikus Plébánia Somogysámson, hátrányos
helyzetű, részint állami gondozott gyermekek részére
tábor szervezése 15.000 Ft, a Szentháromság Római
Katolikus Egyházközség Somogyszob, hittanos ifjúsági
csoporttal Balaton-parti táborozáshoz 15.000 Ft, a Római Katolikus Egyházközség Karád, hittanos gyermekek veszprémi kirándulásához 15.000 Ft, a Római Katolikus Egyházközség Mosdós, nyári táboroztatáshoz
20.000 Ft, az Evangéliumi Pünkösdi Gyülekezet
Mezőcsokonya, a közösség 20. jubileumi gyermektáborához 15.000 Ft, az Evangélikus Egyház Nagyatád, kulturális programokhoz, kapcsolatok ápolásához 25.000
Ft, a Református Egyházközség Csököly, a templom
építésének 150. évfordulója alkalmából gyülekezeti
hétvége programjaihoz 20.000 Ft, a Református Egyházközség Kaposfő, a templom építésének 220. évfordulója alkalmából többnapos rendezvény tartásához
20.000 Ft, az Evangélikus Egyházközség Ecseny,
evangélikus hittantábor Ecseny és környéke 14 év alatti
gyermekei részére 15.000 Ft, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye Kaposvár, evangélikus tábor a Somogy-Zalai egyházmegye fiataljai részére 25.000 Ft, az
Evangélikus Egyházközség Csurgó, Csurgó-BarcsNagyatád-Iharos evangélikus gyülekezeteinek hittanos
táborához 20.000 Ft, a Református Egyházközség Inke,
Ifjúsági és Diakóniai Nap megtartásához 15.000 Ft, a
Református Egyházközség Somogyjád, amerikai testvérgyülekezettel közös angol nyelvű táborhoz 25.000
Ft, a Református Egyházközség Lelkészi Hivatala Siófok, Zselickisfaludon regionális hittanos nyári táborhoz
20.000 Ft, a Szent Imre Kollégium Kaposvár, közösségteremtő gólyatábor megvalósításához 20.000 Ft, a
Keresztelő Szent János Plébánia Barcs, a plébánia helyszínén több mint 30 gyermek részére nyári tábor szervezéséhez 20.000 Ft, a Római Katolikus Plébánia Hivatal Szulok, kétnapos rendezvény a Szulokban és környékén élő fiatalok számára 20.000 Ft, a Református
Egyházközség Magyaratád, Tapolcán 30 fő részvételé-
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vel nyári ifjúsági táborhoz 20.000 Ft, a Református
Egyházközség Nagybajom, kapcsolatok kiépítése kárpátaljai magyar fiatalokkal programhoz 25.000 Ft, a
Református Egyház Nagyatád, kulturális és egyházi
programokhoz 25.000 Ft, az Evangélikus Egyházközség Siófok, „Hittan hívogató nap 2007” megrendezéséhez 15.000 Ft, a Református Egyházközség
Somogyudvarhely, a somogyudvarhelyi és Bögöz testvértelepülés gyülekezet hittanosainak találkozójához
25.000 Ft, az Evangélikus Egyház Porrogszentkirály,
Paton rendezendő gyülekezeti hittantáborhoz 15.000 Ft,
a Református Egyházközség Barcs, Patcán nyári hittanos gyermektáborozáshoz, melyet a Lábodi Református
Egyházközséggel közösen szerveznek 30.000 Ft, a Református Egyházközség Kadarkút, a körzethez tartozó
gyülekezetek közötti kapcsolat erősítéséhez 20.000 Ft,
a Római Katolikus Jézus Szíve Plébániahivatal Csurgó,
egyházmegyei hittanosok versenyéhez, találkozójához
20.000 Ft, a Református Egyházközség Böhönye, Sárospatakon rendezendő Csillagpont református ifjúsági
találkozóra 15.000 Ft, a Református Egyházközség
Böhönye, Simai református gyermektábor, kerékpártúra
programjaihoz 15.000 Ft, a Nagyatádi Erdélyi Kör Nagyatád Egyházakkal közös üdülés, Dévai Szent Ferenc
Alapítvány 40 gyermeke részére 25.000 Ft, összesen
725.000 Ft támogatás biztosítása - az Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben
hozott – Szenna Község Önkormányzatának Iskolák
tantestületeinek kosárlabda bajnokságára 25.000,-Ft,
Kaposvári Tenisz Clubnak Dr. Baka József Amatőr
Emlékversenyre 25.000,-Ft, Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetségének Gyermek horgásztáborra
20.000,-Ft, Polgármesteri Hivatal Műv. Ház Szkander
Csapatának (Kadarkút) I. Országos Schneider Szkander
Kupa megrendezésére 30.000,-Ft, Nagyatádi Úszó és
Kerékpáros Sportegyesületnek Fedett Uszodával nem
Rendelkező Egyesületek Országos versenyén való
részvételre 25.000,-Ft, Igal Sportegyesületnek Kispályás Labdarúgó Emléktorna megrendezésére 20.000,Ft, Somogy Megyei Diáksport Szövetségnek (Kaposvár) I. kcs. és II. kcs. fiú, III-IV. kcs. leány labdarúgó
diákolimpia országos döntő megrendezésére 100.000,Ft, Kacsógép-Taszár SE-nek Taszár Kupa Kispályás
labdarúgó
tornára
15.000,-Ft,
Kaposvári
Középületkivitelező Adorján SE-nek II. Nemzetközi
Középület-kivitelező Uszonyos és Búvárúszó Kupa
megrendezésére 30.000,-Ft, Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatalának V. Földvár Triatlon megrendezésére 30.000,-Ft, Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak (Rinyaújlak) Kistérségi sportnapra 10.000,-Ft támogatás biztosítása - a Jogi és Önkormányzati Bizottság átruházott hatáskörben hozott - a Tóth és Társa Kft. által megjelentetni kívánt Magyarország dombortérképe című kiadványon
megyecímer használatának engedélyezése - az Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság
átruházott hatáskörben hozott - a Balatonlellei Általá-
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nos és Zeneiskola kibővítésének, Balatonboglár Város
és Ordacsehi Község Önkormányzatainak, Fonyód Város Önkormányzatának Közoktatási Intézkedési Tervének, a jákói közoktatási intézmények nagybajomi közoktatási intézményekbe való integrálásának, Zákány,
Zákányfalu, Őrtilos Községek Önkormányzatainak kötelezően ellátandó nevelési-oktatási feladatainak intézményfenntartó társulásban való ellátása, a Bárdos Lajos
Általános Iskola, az Árpád Fejedelem Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Babay
József Általános Iskola integrált szervezeti keretek között való működése, valamint Barcs Város Képviselőtestülete által alapított Széchenyi Ferenc Középiskola
és Kollégium többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény létrehozása, Csurgó alapfokú közoktatási
intézményeinek összevonásával közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozására, a Göllei Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, a Taszári Általános Iskola illetve óvoda tagintézményeként való további működése, a Büssüi Óvoda, az Igali Óvoda tagintézményeként történő működtetése, az ötvöskónyi alsó
tagozatos iskolások ellátásának Nagyatád Város Önkormányzata által működtetett integrált általános iskoláiban való ellátására valamint a tabi Városi Önkormányzat által fenntartott Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet, valamint az Iharosi
Napköziotthonos Óvoda társulási keretek közötti, a tabi
Bölcsőde és a „Szivárvány” Napköziotthonos Óvoda
közös igazgatású, a Nagyberényi „Pillangó”
Napköziotthonos Óvoda tagintézményenkénti, a mikei
Óvoda,
Általános
Iskola
és
Könyvtár
tagintézmenykénti működtetése, a fonyódi Bölcsőde,
Óvoda integrációja, a bárdudvarnoki négyosztályos Iskola és Napköziotthonos Óvoda tagintézményi integrációja, a kapolyi Általános Iskola megszűnése, a
somogymeggyesi Általános Iskola, a balatonendrédi
Napköziotthonos Óvoda tagintézménnyé szervezése, a
somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda feladatellátásának kibővítése, Felsőmocsolád Község Önkormányzata fenntartásában lévő általános iskola a
Gamási Általános Iskola tagintézményekénti működtetése, az osztopáni Tallián Andor Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda, a jutai Általános Iskola a
Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda
tagintézményekénti működtetése, a kadarkúti Jálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző Iskola, Diákotthon, Szakszolgálati és Szakmai Szolgáltató Intézmény
feladatkörének vendéglátóipari technikus minősítő képzéssel történő bővítése, a somogyudvarhelyi Arany János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda jogutód nélküli megszüntetése, az óvodai ellátás
2007/2008-as tanévtől önálló intézményben történő
megvalósítása, az iskolai oktatás – mint kötelező önkormányzati feladatellátás biztosítása, Gyékényesi
Alapfokú Oktatási Intézmény 2007. augusztus 31-i átszervezése, a csurgói összevont alapfokú oktatási intézménybe való csatlakozása, a kadarkúti Jálics Ernő
Általános, Művészeti és Szakképző Iskola, Diákotthon,
Szakszolgálati és Szakmai Szolgáltató Intézmény fel-
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adatkörének vendéglátóipari technikus minősítő képzéssel történő bővítése, a mikei 1-4 évfolyamos alsó
tagozatos iskola a kadarkúti Jálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző Iskola, Diákotthon, Szakszolgálati és Szakmai Szolgáltató Intézményhez való tagintézményi, az óvoda a kadarkúti óvoda tagintézményekénti
csatlakozása
2007.
szeptember
1-től,
a
csokonyavisontai Általános Iskola fenntartói jogának
2007. szeptember 1-jei átadása a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, a darányi, drávatamási,
drávagárdonyi, istvándi, kastélyosdombói önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények, és tagintézményeik fenntartói jogának átadása a Barcsi
Többcélú Kistérségi Társulásnak, a Kaposszerdahelyi
Általános
Iskola
és
a
Kaposszerdahelyi
Napköziotthonos Óvoda egyesítése, valamint az egyesített intézmény Közoktatási Intézményfenntartói Társulás keretében a szennai Fekete László Általános Iskola
és Napköziotthonos Óvoda tagintézményekénti működtetése, a ráksi Napköziotthonos Óvoda jogutód nélküli
megszüntetése, az óvodáskorú gyermekek igali
Napköziotthonos Óvodában történő ellátása, az igali
intézményfenntartó társuláshoz való csatlakozása a
2007/2008-as tanévtől, a somogysárdi Óvoda és Általános Iskola átszervezése az óvodai és iskolai önkormányzati kötelező feladatellátás Hetes községgel történő társulás keretében való biztosítása, az óvoda estében
Somogysárd, az iskola esetében Hetes központtal a
2007/2008-as tanévtől, a háromfai Móricz Zsigmond
Általános Iskola, a Tarkarét Óvoda valamint a Taranyi
Általános Iskola és Mesevár Óvoda 2007/2008-as tanévtől jogutódlással történő megszűnése és a társulásban
létrejövő Bakháza, Háromfa, Tarany Körzeti Óvoda,
Általános Iskola, Könyvtár és Pedagógiai Szakszolgálat
Intézményegység létrehozása, a szentgáloskéri és a
somodori Napköziotthonos Óvoda 2007/2008-as tanévtől Somodor Község gesztorságával működő Intézményfenntartó Társulásban történő működtetése, a
hetesi önkormányzat kötelező óvodai és általános iskolai feladatellátása Somogysárd községgel együttműködve az általános iskolai oktatás a Somssich Imre Általános Iskola központtal, a somogysárdi általános iskola tagintézménnyel, az óvodai ellátás Somogysárd központtal hetesi tagintézménnyel való működtetése a
2007/2008-as tanévtől kezdődően, a karádi Óvoda és
Általános Iskola kiválása az andocsi Általános Iskola és
Óvoda intézményéből és a balatonlellei Általános Iskola és Óvoda tagintézményekénti működtetése
2007/2008-as tanévtől, a niklai Berzsenyi Dániel Általános Iskola, Óvoda és a hozzátartozó intézmény
2007/2008-as tanévtől, mint önálló intézmény megszűnése és tagintézményi csatlakozása a lengyeltóti Fodor
András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézményhez, a
somogyszentpáli óvoda, mint tagintézmény kiválása a
niklai Berzsenyi Dániel Általános Iskola, Óvoda intézményéből és önálló intézménykénti működtetése, a tabi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezése –

2007. október 23.
2007. augusztus 1-től – a táncművészeti ágazat, az ütős,
a harmonika és a vonós tanszakok megszüntetése, a
bélavári Napköziotthonos Óvoda csatlakozása a
babócsai nevelési és alapfokú közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz, az óvoda telephelykénti további
működtetése, a vörsi Napköziotthonos Óvoda megszűntetése 2007. augusztus 31-ével, az óvodai feladatok
2007. szeptember 1-től a balatonszentgyörgyi óvodában
történő biztosítása a somogyjádi Illyés Gyula Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
feladatainak egységes pedagógiai szakszolgálattal és
szakmai szolgáltatással történő kibővítése 2007. szeptember 1-től, - tárgyában kért szakvélemények kiadása
- a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott - a
Somogy Megyei Kéményseprő Kft., a Taszár Airport
Kht., a Somogyi Média Kft., a Somogy Televízió Kht.,
2006. évi beszámolójának, a könyvvizsgálói jelentésének 2007. évi üzleti tervének előzetes elfogadása, a
Taszár Airport Kht FB tagjainak változásához, könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításához, az ügyvezető anyagi ösztönzéséhez, valamint a BalatonBoronka Kisvasút Kht. felügyelő bizottsági tagjának
megválasztásához hozzájárulás - a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság átruházott hatáskörben hozott - a Karádért-Somogyért Egyesület,
Karád a hagyományos „Nemzetközi néptáncfesztivál”
megrendezéséhez 25.000 Ft, az Együtt-egymásért
Nyugdíjas Klub, Rinyaszentkirály májusfa állítás, szüreti felvonulás, egyéb rendezvényekhez 20.000 Ft, a
Görgetei Népdalkör Egyesület, Görgeteg működési kiadásokhoz, rendezvényeikhez 20.000 Ft, az „Őszi Napfény” Nyugdíjas Klub, Somogygeszti unokákkal együtt
kirándulásra 15.000 Ft, a Csökölyi Kulturális Egyesület, Csököly falutörténeti tabló felállításához, karácsonyi vacsora megrendezéséhez 10.000 Ft, a Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete Kaposvár, Biczó-közi nyári este c. rendezvényhez 25.000 Ft, a Nyugdíjas Egyesület Kaposszerdahely, megyei és gunarasi régiós rendezvényen való fellépéshez 15.000 Ft, a Balaton Vox
Vegyeskórus, Balatonboglár X. alkalommal megrendezésre kerülő Karácsonyi Kornél Kórustalálkozóhoz
20.000 Ft, a Nyugdíjas Egyesület, Zselickislak Farsang, szüreti bál megrendezéséhez, színház és múzeumlátogatáshoz 20.000 Ft, a Hagyományőrző Nyugdíjas
Egyesület Jákó, hagyományőrző rendezvényekhez, kulturális programokhoz több település részvételével
25.000 Ft, a Táskai Asszonykórus Országos Népzenei
Versenyen, népzenei találkozón való részvételéhez
20.000 Ft, az Idősek Klubja Gálosfa, a klub működéséhez, rendezvényekhez 20.000 Ft, a Móricz Zsigmond
Nyugdíjasok Közművelődéséért Egyesület, Kaposvár a
Somodori Hagyományőrző Egyesülettel helyi és somodori rendezvényeikhez 10.000 Ft, a Szulokért Egyesület, Szuloki „Nemzetiségi Találkozó” megrendezéséhez
30.000 Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Szenyér, gyermekek táboroztatása Balatonfenyvesen
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20.000 Ft, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vörs, Országos Veterán Tűzoltó Találkozó rendezéséhez 40.000 Ft,
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Vízvár, falunap
szervezése közösen a települési és horvát kisebbségi
önkormányzattal 20.000 Ft, a Nyugdíjasok Szervezeteinek SM. Szövetsége Kaposvár, Idősek Világnapja és
az Idősek Hónapja, a hagyományos kistérségi nyugdíjas művészeti bemutatókhoz 20.000 Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Balatonszentgyörgy részére
roma gyermeknapi programokra 30.000 Ft, összesen:
405.000 Ft támogatás biztosítása -

111/2007.(IX.28.) KH.

- a Turisztikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott a Somogy Megyei Önkormányzat által a 2007. évi Különleges asztali örömök Somogyban rendezvénysorozat
támogatására meghirdetett pályázati kiírásra beérkezett
pályázatok közül Som Község Önkormányzatának
„Somi Sütifesztivál” rendezvényének támogatása a Nagyatád Város Önkormányzata által szervezett
„Palacsintáskirály választás” rendezvény lemondása
miatt felszabadult 200 ezer forinttal -

112/2007.(IX.28.) KH.

A közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott
döntések
A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés elnöke által
2007. augusztus végéig engedélyezett előirányzat módosításokat tudomásul veszi.

A megyei önkormányzat 2007. költségvetésének első
félévi teljesítése
1) A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei
önkormányzat 2007. évi költségveté-sének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót. Elrendeli az éves előirányzatok betartását.

döntéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi:
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2.) A közgyűlés elrendeli az intézmények és az önkormányzati hivatal már megkezdett takarékossági intézkedéseinek folytatását.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: értelem szerint

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:
Támogatások
Dátum

Támogatás kedvezményezettje

08.06.

Középiskolások Szövetsége

05.02.
08.07.

Osztopáni Egyházközség
Porogszentkirály
Község
Önkormányzata
Somogy Megyei Diáksport
Szövetség
Somogy Megyei Labdarúgó
Szövetség

08.07.
05.03.

Támogatás célja
Diákönkormányzati vezetőképző tábor
Bodrogi templom építésére
Szentkirály nevű települések
Labdarúgó
diákolimpiai
döntő
Versenyrendszer működtetésére

Támogatás
összege eFt
250

130

Támogatási program megvalósítási helye
Kaposvár, Szent Imre u.
14.
Bodrog, Kossuth u. 54.
Porogszentkirály, Fő u.
184.
Kaposvár, Fő u. 101.

340

Kaposvár, Csokonai u. 3.

200
200
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05.03.
05.03.
05.03.

Somogy Megyei Sportszövetség
Somogy Megyei Szabadidő
Szövetség
Somogyvár Község Önkormányzata

Sportági szakszövetségek
Sportrendezvények rendezésére
Szent László napok szervezése

1.960

Kaposvár, Fő u. 11

325

Kaposvár, Pete Lajos u. 13

200

Somogyvár, Kaposvári u. 2

Támogatás
összege eFt
6.151

Támogatási program megvalósítási helye
Marcali, Rákóczi u. 11.

3.266

Nagyatád, Baross G. u. 9.

1.833

Kaposvár, Kossuth tér 1.

1.150
4.710
828

Kaposvár,
Kaposvár, Csokonai u. 3.
Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pénzeszköz átadások
Dátum

Támogatás kedvezményezettje

Támogatás célja

06.20.

Marcali Város Önkormányzata
Nagyatád Város Önkormányzata
Kaposvár Megyei Város Önkormányzata
Somogy Média Kft.
Somogy TV Kht.
Barcs Város Önkormányzata

Társégi feladatok támogatására
Térségi feladatok támogatására
Csiky Gergely Színház támogatása
Médiák támogatása
Pályázatokhoz önerő
Középiskola rekonstrukciójára

06.26.
06.28.
03.09.
07.02.
07.04.

Bevételek
Ssz
1.
2.

Szerződés megSzerződés tárgya
nevezése (típusa)
Adásvételi
Fonyódi Illetékhivatal értékesítése
Adásvételi

Fonyódi Illetékhivatal értékesítése

Szerződést kötő felek
Somogy Megyei Önkormányzat - PM Silex Könyvviteli és
Szolgáltató Kft. Budapest
Somogy Megyei Önkormányzat - PM Silex Könyvviteli és
Szolgáltató Kft. Budapest

A szerződés
értéke eFt
2.000

Szerződés
időtartama
2007. 03. 09.

22.100

2007. 06.08.

Szerződések
Ssz.

A szerződés megnevezése (típusa)

A szerződés tárgya

1.

Szállítási szerződés

2.

Szállítási szerződés
Szállítási szerződés
Szállítói szerződés

Hús, húsipari termékek
(sertés, marha, baromfi,
felvágottak) vásárlása
Élelmiszer vásárlása

3.
4.

5.

Megbízási szerződés

6.

Szállítási szerződés
Megbízási szerződés

7.

Élelmiszer vásárlása
Diákétkeztetés

SM.
Önkormányzatnál,
illetve az általa irányított
költségvetési szerveknél a
közbeszerzési
eljárások
lebonyolítása
Új gépkocsi beszerzés
SM. Önkormányzat öszszes intézményének fogyasztási helyein villamos energia megtakarítás

A szerződést kötő felek

A szerződés
A szerződés
értéke eFt időtartama (teljesítési határidő)
Mátyás Király Gimnázium és
5.236
2007.01.01. –
Postaforgalmi SZKI. Fonyód –
2007.07.31.
PRIVÁT Húsf. Kft. Kaposvár
Drávakastély Szociális Otthon, 5.044,838
2007.01.30. –
Drávatamási – Privát-Hús Kft.
2007.07.11.
Drávakastély Szociális Otthon, 5.328,759
2007.03.01. –
Drávatamási – Dankó és Tsa Kft.
2007.08.15.
Rudnay Gyula Középiskola,
10.800
2007.01.01. –
Szakiskola és Kollégium, Tab –
2007.12.31.
Általános Iskola, Tab, Petőfi S.
u. 6-12.
Somogy Megyei Önkormány8.160
2009.07.14.
zat – ÉSZ-KER Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
SM. Önkormányzat – Car Kft.
Kaposvár
Somogy Megyei Önkormányzat – E-OS Zrt.

5.070

2007.10.10.

Max.
7.500

2008.04.16.
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Ssz.

A szerződés megnevezése (típusa)

A szerződés tárgya

8.

Építési szerződés

9.

Szolgáltatási
szerződés

Drávakastély
Szociális
Otthon és Magas Cédrus
Szociális Otthon nyílászáró cseréi
CT-EcoSTAT számítógépes
programrendszer
vásárlása és karbantartási
szolgáltatás

A szerződést kötő felek

A szerződés
A szerződés
értéke eFt időtartama (teljesítési határidő)
SM. Önkormányzat – Ablak- 5.979,262
2007.11.20.
Épszer 2007. Nyílászáró Kft.
SM.
Önkormányzat
CompuTREND Kft.

–

4.000
2.100/év

2007.12.31.
határozatlan

