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A Somogy Megyei Közgyűlés 5112008. (VI. 6.)
sz. határozatával a Somogy Megyei Önkormány
zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2007.(V.22.) ÖR. 56. § (1)-(3) bek., valamint
57. §-ának értelmében 2008. július l-től Dr.
Gyenesei István helyett Péter Istvánt a Jogi és
Önkormányzati Bizottság tagjának; Ormai István
helyett Farkas Lászlót a Turisztikai Bizottság
tagjának és elnökének; Kövér Istvánt Farkas
László helyett a Társadalmi Kapcsolatok Bizott
ságának elnökéve választotta meg.

A Somogy Megyei Közgyűlés 52/2008. (VI. 6.)
sz. határozatával Horváth Ferenc, a barcsi Dráva
Völgye Középiskola és Kollégium igazgatójának
közalkalmazotti jogviszonyát 2009. március 15.
napjával megsZÜlltette, 8 hónap felmentési idővel

(2008. július 15-től 2009. március l 5-ig), s a teljes
felmentési időre mentesítette a munkavégzési kö
telezettség alól.
Megköszönte Horváth Ferencnek több évtizeden
keresztül végzett kiváló vezetői munkáját, mely
nek elismeréseként kettő havi illetményének meg
felelő összegű jutalomban részesítette.
A közgyűlés elrendelte Horváth Ferenc állami
kitüntetésre való felterjesztését.

A Somogy Megyei Közgyűlés 53/2008. (VI. 6.)
sz. határozatával a siófoki Aranypart Középiskolai
Kollégium és Nevelési Tanácsadó igazgatói be
osztásának ellátásával ismét Deák Erikát bízta
meg, besorolásának és havi illetményének válto
zatlanul hagyásával.
A magasabb vezetői megbízás 2008. augusztus 1.
napjától 2013. július 31-ig - 5 év határozott időtar

tamra - szól.

Koszter Edit pályázatát a közgyűlés nem fogadta
el, mert nem felel meg a pályázati kiírás, valamint
a vonatkozó jogszabályi feltételeknek (iskolai
végzettség).

A Somogy Megyei Közgyűlés 54/2008. (VI. 6.)
sz. határozatával a Boglári Kollégium igazgatói
beosztásának ellátásával ismét Gáspár Lászlót
bízta meg, besorolásának és illetményének válto
zatlanul hagyása mellett.
A magasabb vezetői megbízás 2008. augusztus l.
napjától 2013. július 31-ig - 5 év határozott idő

tartamra - szól.

A Somogy Megyei Közgyűlés 55/2008. (VI. 6.)
sz. határozatával a segesdi Gondviselés Szociális
Otthon igazgatói beosztásának ellátásával ismét
Nagy István Bélát bízta meg.
A magasabb vezetői megbízás 2008. július l. nap
jától 2013. június 30-ig, - 5 év határozott időtar

tamra - szól.

A Somogy Megyei Közgyűlés 56/2008. (VI. 6.)
sz. határozatával a barcsi Együtt-Egymásért Szo
ciális és Gyermekotthon igazgatói beosztásának
ellátásával Gelencsérné Kovács Ibolyát bízta
meg.
A magasabb vezetői megbízás 2008. szeptember l.
napjától 2013. augusztus 31-ig, 5 év határozott
időre szól.

Somogy Megye Közgyűlése 57/2008. (VI. 6.) sz.
határozatával a barcsi Dráva Völgye Középiskola
és Kollégium igazgatói beosztásának ellátásával
Horváthné Madarász Zsuzsannát bízta meg.
A magasabb vezetői megbízás 2008. augusztus l.
napjától 2013. július 31-ig, - 5 év határozott idő

tartamra - szól.

A Somogy Megyei Közgyűlés 58/2008. (VI. 6.)
sz. határozatával a nagyatádi Szakképző Iskola
igazgatói beosztásának ellátásával ismét
Vojkovics Istvánt bízta meg, besorolásának és
illetményének változatlanul hagyása mellett.
A magasabb vezetői megbízás 2008. augusztus 1.
napjától 2013. július 31-ig, - 5 év határozott idő

tartamra - szól.

A Somogy Megyei Közgyűlés 59/2008. (VI. 6.)
sz. határozatával a Somogy Megyei Levéltár (Ka
posvár) igazgatói beosztásának ellátásával- beso
rolásának és illetményének változatlanul hagyása
mellett - ismét dr. Bősze Sándort bízta meg.
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A magasabb vezetői megbízás 2008. július l. nap
jától 2013. június 30-ig, - 5 év határozott időtar

tamra - szól.

a Somogy Megyei Közgyűlés 60/2008. (VI. 6.) sz.
határozatával a Kaposi Mór Oktató Kórház fő

igazgatói beosztásának ellátásával ismét megbízta
prof. Dr. Repa Imrét illetményének változatlanul
hagyásával.
A magasabb vezetői megbízás 2008. szeptember
19. napjától 2013. szeptember l8-ig - 5 év határo
zott időre - szól.

A Somogy Megyei Közgyűlés 6112008. (VI. 6.)
sz. határozatával döntött a magasabb vezetői

megbízások visszavonásáról:

l. A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. augusz
tus 3. napi hatállyal visszavonta Surin Zsu
zsanna, a siófoki Krúdy Gyula Szakközépis
kola és Szakiskola igazgatójának magasabb
vezetői megbízását.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. augusz
tus 3. napi hatállyal visszavonta Kudomrák
Ferenc, a siófoki Baross Gábor Középiskola
és Szakiskola igazgatójának magasabb vezetői

megbízását.

3. A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. augusz
tus 3. napi hatállyal visszavonta Zádori Já
nos, a fonyódi Bacsák György Szakképző Is
kola igazgatójának magasabb vezetői megbí
zását.

4. A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. augusz
tus 3. napi hatállyal visszavonta Mészáros
Miklós, a balatonboglári Mathiász János Kö
zépiskola és Szakiskola igazgatójának maga
sabb vezetöi megbízását.

5. A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. augusz
tus 3. napi hatállyal visszavonta Nagy Károly,
a tabi Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola
és Kollégium igazgatójának magasabb vezetői

megbízását.

6. A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. augusz
tus 3. napi hatállyal visszavonta Maász Ró
bert, a csurgói Nagyváthy János Középiskola,
Szakiskola és Kollégium igazgatójának maga
sabb vezetői megbízását.

7. A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. augusz
tus 3. napi hatállyal visszavonta Horváthné
Madarász Zsuzsanna, a barcsi Dráva Völgye
Középiskola és Kollégium igazgatójának ma
gasabb vezetői megbízását.

8. A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. augusz
tus 3. napi hatállyal visszavonta Vojkovics
István, a Nagyatádi Szakképző Iskola igazga
tójának magasabb vezetői megbízását.

l.) A Somogy Megyei Közgyűlés 63/2008. (VI.
6.) sz. határozatával tudomásul vette Dr. Deák
István, Csorba Ottó, Feigli Ferenc, Daxner
Gábor, Ágoston Gábor, Völgyi Lajos, Vörös
Ferenc, Székelyfi József, Fekete János, Csutor
Ferenc és Kollárovics Vendel Somogy Megyei
Vállalkozói Központ Közalapítvány kuratóri
umi tagságról való lemondását.
A közgyűlés a kuratóriumi tagoknak a végzett
munkájukért köszönetét fejezte ki.

2.) A közgyűlés a Somogy Megyei Vállalkozói
Központ Közalapítvány alapító okiratát az
alábbiak szerint módosította:

5.1 A Közalapítvány vagyona és gazdálkodása:

g) A Közalapítvány által működtetett He
lyi Mikrohitel Alap kezelésének szak
mai irányítását a mikrohitel menedzser
látja el. A finanszírozással kapcsolatos
döntéseket az 5 tagú Helyi Mikrohitel
Bizottság hozza. A bizottság elnöke az
ügyvezető igazgató, 4 tagját a kurató
rium jelöli ki.

61b. "a kuratórium tagjai az alapító határozata
szerint":

Baka János elnök, Pannon Kft ügyvezető
je, kaposvári

Ács Tamás, a FUSETECH Kft. és EFEN
Kft. ügyvezetője, kaposvári

Csutor Ferenc, vízépítő mérnök, kapos
vári

Hodován Csaba, a Primex Consulting
Kft. ügyvezetője, balatonfenyvesi

Karvalics Ottó, közgyűlési tag, barcsi

Németh Lajos, közgyűlési tag, siófoki
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Zana István, a MULTICOOP Kft. ügy
vezetője, törökkoppányi lakosok

91 A közalapítvány képviselete
A Közalapítványt a kuratórium elnöke kép
viseli. A kuratórium elnökének akadályozta
tása esetén a közalapítványt az ügyvezető

igazgató, vagy a kuratórium elnöke által
meghatalmazott kuratóriumi tag, vagy a
közalapítvány dolgozója jogosult képviselni.
A közalapítvány bankszámlája felett a kura
tórium elnöke, ügyvezető igazgatója, a köz
alapítvány gazdasági vezetője, és a pénztá
ros jogosult rendelkezni. A rendelkezési jo
got a felsoroltak közül ketten együttesen
gyakorolhatják oly módon, hogya rendelke
zők egyike mindig vagy a kuratórium elnö
ke, vagy az ügyvezető igazgató.
A közalapítvány saját és az alapkezelő által
nyitott támogatási, illetve mikrohitel bank
számlák felett mindenesetben a kuratórium
elnöke, és az ügyvezető igazgatója, gazdasá
gi vezetője és a mikrohitel menedzser együt
tesenjogosultak rendelkezni.

A Somogy Megyei Közgyűlés 65/2008. (VI. 6.)
sz. határozatában a nSZK elnöki feladatok ellátá
sával megbízta Bátori Zsoltot a Somogy Megyei
Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Fő

osztály főosztályvezetőjét.

A Somogy Megyei Közgyűlés 83/2008. (VI. 6.)
sz. határozatával a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 33/A. § (2) bek. bdl pontja,
valamint a 103. § (2) bek. alapján biztosított jog
körében hozzájáruIt, hogy Sárdi Árpád, a megyei
közgyűlés föállású alelnöke a "Somogy Megyei
Gyermekek Táborozásáért" Alapítvány kuratóri
umi tagja legyen.

II. RÉSZ

A MEGYEI KÖZGYŰLÉSRENDELETEI

9/2008. (VII. 1.) számú
rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetésérőlszóló 2/2008. (II. 8.) ÖR. mó

dosításáról

A Somogy Megyei Közgyűlés az 1991. évi XX.
tv. 138. § (1) bekezdésének a., pontja szerinti
jogkö-rében és az 1992. évi XXXVIII. tv. 65-71.
§-ai, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rende
let 53. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi költ
ségvetéséről szóló a 2/2008. (11.8.) számú rendelet
(továbbiakban "R") 3. §-a helyébe a következő

rendelkezés lép:

,,3.§ A közgyűlés a megyei önkormányzat 2008.
évi költségvetése (kórházakkal együtt)

eFt-ban
Bevételi főösszegét: 22.493.839
Kiadási főösszegét: 27.249.589
Hiány (hitel) összegét: 4.755.750
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételek összegét: 6.521.370
- a felhalmozási célú kiadások összegét: 5.750.848

ebből:

- beruházások összegét: 1.881.204
- felújítások összegét: 115.904
- felha1mozási feladatokhoz kapcsoló- 202.235

dó köte1ezettségválla1a1ás, fe1hal-
mozási célú átadás összegét:

- a működési célú bevételek összegét 20.727.219
- a működési célú kiadások összegét 21.498.741

ebből:

- a személyi juttatások összegét: 9.392.876
- a társadalombiztosítási járulék és az 2.741.199

egészségügyi hozzájárulás összegét:
- a dologi kiadások összegét: 7.654.110
- a munkaadói iárulék összegét 276.821
- ellátottak pénzbeni juttatását 370.845

I - a támogatásértékű működési kiadá- 456.657
sok, államháztartáson kívüli műkö-

dési célú pénzeszköz átadások ösz-
szegét

- általános tartalék összegét: 9.487
- működési célú tartalék összegét: 131.273
- fejlesztési célú tartalék összegét: 3.346.759

- költségvetési létszámkeretét 4.282

főben állapítja meg.
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2. §

(1) A "R" 9. § (11) bekezdése helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

,,(A közgyűlés)

(11) az intézmények 2008. évi működési támoga
tását 7.422.990 e Ft összegben határozza meg,
a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő rész
letezés szerint."

(2) A "R" 15. § (2) bekezdése helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

,,(A közgyűlés)

(2) a céltartalék összegét 3.346.759 eFt összeg
ben határozza meg, amelyet a 25. § (2)-(6) be
kezdéseiben meghatározott végrehajtási szabá
lyoknak megfelelően az alábbi feladatokra kü
lönít el:

3. §

(1) A "R" 1., liA., llB., számú mellékIetei helyé
be az e rendelet 1., liA., llB. sz. mellékletei
lépnek,

(2) A "R" 2. számú melléklete helyébe az ezen
rendelet 2. számú mellékIete lép,

(3) A "R" 5. számú melléklete helyébe az ezen
rendelet 3. sz. mellékIete lép,

(4) A "R" 3/A és 4.sz. mellékIetei helyébe az ezen
rendelet 4. sz. és 5. sz. mellékletei lépnek,

(5) A "R" 8. számú melléklete helyébe az ezen
rendelet 6. számú mellékIete lép,

(6) A "R" 9. számú mellékIetek helyébe az ezen
rendelet 7. számú mellékIete lép,

(7) A "R" 16. számú mellékIete helyébe az ezen
rendelet 8. számú mellékIete lép,

(8) A "R" 6. számú mellékIete helyébe az ezen
rendelet 9. számú mellékIete lép.

(3) A "R" 17. § (1) és (9) bekezdései az alábbiak
szerint módosulnak:

(1) az intézményeknél - kivéve a Kaposi Mór
Oktató Kórház - 2008. évre vonatkozóan
létszámfelvételi tilalmat rendel el és az üres
állások betöltését kizárólag a közgyűlés el
nökének előzetes hozzájárulásával engedé
lyezi.

(9) elrendeli, hogy - a Kaposi Mór Oktató Kór
ház Kaposvár és a Somogy Megyei Gyer
mektábor, Fonyód kivételével - az intézmé
nyekben dolgozók részére az egységes
3.000,- Ft/fő étkezési hozzájáruláson felül
semmilyen szociális juttatás (ruházati költ
ségtérítés, üdülési hozzájárulás, tanévkezdé
si támogatás, ajándék, stb.) nem fizethető et
től eltérő fenntartói intézkedés hiányában.
Az intézmények szabályzatainak is ezt kell
tartalmazni."

4. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet mellékIetei l-9-ig terjednek.

intézményi dologi kiadások
többleteire
tanulói tankönyvtámogatásra
szakképzési integráció, nSZK
rendszer kialakítása
kötvény fel nem használt
összege

100.000 eFt
6.273 eFt

25.000 eFt

3.215.486 eFt
Dr. Vörös Tamás sk.

megyei főjegyző
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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1.sz. Melléklet

a 912008. (VII. 1.) rendelethez

a Somogy Megyei Önkonnányzat 2008.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

lkórházzal együtt!

ezer Ft

2008.évi módosított 2008.évi módosított

Ssz
-

MEGNEVEZÉS
előirányzat a előirányzat a 912008.

712008.(V.13) rendelet (VII. 1.) rendelet
módosltását követően módosítását követően

I. BEVÉTELEK

A. Működési bevételek:

1. Intézmények működési bevételei 2738602 2739092

2. Önkonnányzat működési bevételei

- önkormányzat kamatbevételei 10 OOO 10 OOO

- kötvény lekötés kamata 200 OOO 200 OOO

- önkormányzati hivatal müködési bevételei 57800 57800

- müködési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 11 789 11 789

(nemzetközi kapcsolatok és EU-s támogatás)

Intézmények és önkonnányzat működési bevételei össz: 3018 191 3018681

3. Önkonnányzat sajátos működési bevételei

- Illetékek 2 OOO OOO 2 OOO OOO

- Átengedett kőzponti adó (SZJA)ősszesen:

ebből:

Megyéket megillető fix összeg 355 OOO 355 OOO

Megye lakossága alapján járó SZJA (11 OFUfő) 36853 36853

Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 287960 287960

Önkonnányzat sajátos működési bevételei összesen: 2679813 2679813

Támogatások

B. Önkonnányzatok költségvetési támogatása

Normativ hozzájárulások 4423001 4422359

Megyei igazgatási sport feladatok tám-al150FUfől 50254 50254

Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz 1375 FUfő/ 218562 218562

Normativ kötött felhasználású támogatások 93963 93963

Központosított előirányzatok 9506 452198

Fejlesztési célú támogatások:

ebből:

- Területfejlesztési támogatás(2006.) 2008.évi üteme 5918 5918

Támogatások összesen: 4801204 5243254

C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Ingatlan értékesítés 200 OOO 200 OOO

2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről

ebből:

-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei 75800 75800

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 275800 275800

D. Támogatásértékű bevételek

1. Támogatásértékű működési bevétel

- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 8831 431 8831 431

-Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak! 35000 35 OOO

-Társulások 23600 23600

-Önkormányzati hivatal átvett bevételeí 22500 22500

-Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele 33476 33476
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-Intézmények átvett bevételei 84369 84369

-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás 4728 4728

-2008.évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt! 355 OOO O

-Intézmények befizetései 55 OOO 55 OOO

-Területfejlesztési Tanácstól 12 OOO 12 OOO

-Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelböl hátralévö visszafizetése 36528 36528

-2008 évi népszavazis lebonyolitására központi forrás 8082

-iskolatej programra 834

- Magas C.Szoc.Otthonban szoc.fogl.támogatására 12665

Támogatásértékűműködési bevételek összesen: 9493632 9160213

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-CÉDE támogatás 2007.évi maradványa 3200 3200

- 2008 évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás 20 OOO 20 OOO

-Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 OOO 11 OOO

-Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása 690 OOO 690 OOO

-Kistérségi támogatás visszatérülése 22375 22375

-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei 600 600

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 747175 747175

Támogatásértékűbevételek összesen: 10240807 9907388

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 21 015815 21124936

E. Hitel összesen: 755108 755750

ebböl:-müködési célu hitel felvétele 755108 755108

F. Kötvény kibocsátás 4 OOO OOO 4 OOO OOO

G. Pénzmaradvány 1368903 1368903

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 27139826 27249589

II. KIADÁSOK

A. Működési kiadások

Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények
1. működési kiadásai 18517081 18956166

2. Pénzintézeti kezelési költségekre 3 OOO 3 OOO

3. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 666269 682307

Ebböl:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 4750 4750

Közgyűlés működési kiadásai 259679 259679

Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 21750 21750

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 47 OOO 47 OOO

Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 70222 70222

- intézmények vagyonbiztosítása 7058 7058

- üzemegészségügyi szolgálat díja 3500 3500

- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 59664 59664
4. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú

átadások

-közgyűléshez kapcsolodó kötelezö feladatok támogatása 354894 363810

-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 118860 118860

-Taszár Airport müködésére 5200 5200

-Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra 151 151

-intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli

működési célú átadásai 44363 44363

MűkéSdési kiadások összesen: 20108469 20572508

B. Fejlesztési kiadások

1. Beruházások (ÁFA-val)

-Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire 200 OOO 200 OOO

-Területfej lesztésböl megvalósuló fej lesztésekláthuzodó/ 11 064 11 064

-Intézményi beruházásokra 128200 133200

-Intézmények fejlesztési kiadásai 1191112 1 191 836
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-EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 345104 345104

BeruhUások (ÁFA-val) összesen: 1875480 1881204

2. Felújítások (ÁFA-val)

-Intézményi felújításokra 105904 100904

-intézményi felújításí kiadások 15 OOO 15 OOO
Támogatásértékú fejlesztési kiadások, államházartáson kivúli felhalmozási

3. célú átadások 202235 202235

-Taszár Airport bankgarancia 1 109 1 109

- Lakás bérleti jog vásárlására! Dráva Völgye Középiskola I 4 OOO 4 OOO

-Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai 2500 2500

-Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20306 20306

-Kistelepülési pályázati önerö alap 50 OOO 50 OOO

-Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 4320 4320

Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra

-EU-s pályázatok elökészitésére 100 OOO 100 OOO

-Intézményi pályázatokhoz 20 OOO 20 OOO

Fejlesztési kiadások összesen: 2198619 2199343

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 22307088 22771851

C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat)

1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26880 26880

2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 10 OOO 10 OOO

3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3780 3780

4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46430 46430

5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 8929 8929

6. Fejlesztési hitel kamata 70 OOO 70 OOO

7. Működési hitel kamata 80 OOO 80 OOO

8. Kötvények kamata 170 OOO 170 OOO

9. 2007. évi müködési hitel visszafizetése 705473 705473

Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: 1 121 492 1121 492

Pénzforgalmi kiadások összesen: 23428580 23893343

D. Tartalék

1. Általános tartalék 9487 9487

2. Céltartalék 3701759 3346759

-Intézményi dologi kiadások többleteire 100 OOO 100 OOO

-Nonmativa visszafizetésre O O

-Szakképzési integráció,TISZK rendszer kialakitása 25 OOO 25 OOO

-Kötvény fel nem használt összege 3215486 3215486

-2008.évi bérfejlesztésre 355 OOO O

-Tanulói tankönyvtámogatásra 6273 6273

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27139826 27249589

a rendelettel módosított előirányzatoka táblázatban kivastagítva találhatók
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1/A.sz. Melléklet

9/2008. (VII. 1.) rendelethez

a Somogy Megyei Önkonnányzat 2008.évi tervezett müködési célu bevételeiről,

kiadásairólikórházzal együtt!

(ezer Ft)

2008.évi módositott 2008.évi módositott
Sors

MEGNEVEZÉS
előirányzat a 7 előirányzat a 9/2008.

z. 12008.(V.13.) rendelet (VII. 1.) rendelet
módosítását követően módosítását követően

I. BEVÉTELEK

A. Működési bevételek:

1. Intézmények működési bevételei 2738602 2739092

2. Önkonnányzat működési bevételei

- önkormányzat kamatbevételei 10 OOO 10 OOO

- önkormányzati hivatal működési bevételei 57800 57800

- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlröl 11 789 11 789

Intézmények és önkonnányzat működési bevételei összesen: 2818191 2818681

3. Önkonnányzat sajátos mOködési bevételei

- Illetékek 2 OOO OOO 2 OOO OOO

- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:

ebből:

Megyéket megillető fix összeg 355 OOO 355 OOO

Megye lakossága alapján járó SZJA (11 OFl/fő) 36853 36853

Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 287960 287960

Önkonnányzat sajátos működési bevételei összesen: 2679813 2679813

B. Támogatások

Önkonnányzatok költségvetési támogatása

Normativ hozzájárulások 4423001 4422359

Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150Fl/fő/ 50254 50254

Megyei közmÜv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Fl/fő/ 218562 218562

Normativ kötött felhasználású támogatások 93963 93963

Központosított előirányzatok 9506 452198

Támogatások összesen: 4795286 5237336
D. Támogatásérlékű bevételek

1. Támogatásérlékű működési bevétel

- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 8831 431 8831 431

-Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijakl 35 OOO 35 OOO

-Társulások 23600 23600
-Önkormányzati hivatal átvett bevételei 22500 22500

-Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele 33476 33476

-Intézmények átvett bevételei 84369 84369

-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás 4728 4728

-2008.évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együttl 355 OOO O

-Intézmények befizetései 55 OOO 55 OOO

-Területfejlesztési Tanácstól 12 OOO 12 OOO

-Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévö visszafizetése 36528 36528

-2008 évi népszavazás lebonyolítására központi forrás 8082

-iskolatej programra 834

- Magas C.Szoc.Otthonban szoc.fogl.támogatására 12665

Támogatásérlékűműködési bevételek összesen: 9493632 9160213

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 19786922 19896043

E. Hitelek összesen: 755108 755750
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ebböl:működési célu hitelek felvétele

G. Pénzmaradvány 76426 76426

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 20618456 20728219

II. KIADÁSOK

A. Működési kiadások

Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények
1. működési kiadásai 18517 081 18956166

2. Pénzintézeti kezelési költségekre 3 OOO 3 OOO

3. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 666269 682307

Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 4750 4750

Közgyűlés működési kiadásai 259679 259679

Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 21750 21750

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 43476 43476

Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 70222 70222

- intézmények vagyonbíztosítása 7058 7058

- üzemegészségügyi szolgálat díja 3500 3500

- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 59664 59664
4. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú

átadások

-közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 354894 363810

-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 118860 118860

-Taszár Airport müködésére 5200 5200

-Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra 151 151

-intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli

működési célú átadásai 44363 44363

Múkődési kiadások összesen: 20108469 20572508

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 20108469 20108469

C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat)

1. Működési hitel kamata 80 OOO 80 OOO

2. 2007. évi müködési hitel visszafizetése 705473 705473

Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: 785473 785473

D. Tartalék

1. Általános tartalék 9487 9487

2. Céltartalék 486273 131 273

-Intézményi dologi kiadások többleteire 100 OOO 100 OOO

-Normatíva visszafizetésre O O
-Szakképzési integráció,TISZK rendszer kialakitása 25 OOO 25 OOO

-2008.évi bérfejlesztésre 355 OOO O

-Tanulói tankönyvtámogatásra 6273 6273

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21389702 21498741

a rendelettel módosított elóirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók
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1/B.sz. IleIIéidet

a 912008 (VII. 1.) rendelethez

a Somogy llegyei Onkorminyzat 2008.évi tervezett felhalmoúsi célu bevéleIeir61,

kiadisairóllkórházzal egyottl
ezer Ft

2008.évi módositott 2008.évi módositott
Sor

MEGNEVEZÉS
el6irinyzat a e161rinyzat a 912008.

SZ. 712OO8.(V.13) rendelet (VII. 1.) rendelet
módosltáút k6vet6en módosltáút követ6en

I. BEVETELEK
A. Kötvény lekötés kötés kamata 200000 200000
B. TámOGatások

-Feilesztési célú támogatások:
ebböl:

- Területfejlesztési támogatás 2ooS.évi üteme 5918 5918

Támoaatások 6sszesen: 5918 5918
C Felhalmozási és t6ke jellegű bevételek
1. Ingatlan értékesftés 200000 200000

Felhalmozási célú (végleges) pénzeszkOZ átvétel államháztartáson
2. kivOlrOl

ebböl:
-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei 75800 75800

Felhalmozási és t6ke jellegű bevételek 6sszesen: 275800 275800

D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
-CEDE támogatás 2oo7.évi maradványa 3200 3200
- 200S évi Területfeilesztési pályázatból átvett támogatáS 20000 20000

-KaDOsvár várostól kórházi feilesztésekre 11000 11000

-Kaposi Mór Oktató K6rt1áz EU-s feilesztési támogatása 690000 690000

-Kistérségi támogatáS visszatérülése 22375 22 375

-IntéZmények fejlesztési célra átvett bevételei 600 600

Támoaatásértékű felhalmozási bevétel 6sszesen: 747175 747175

Költségvetési pénzforgalmi bevételek 6sszesen: 1022975 1022975

F. Kötvény kibocsátás 4000000 4000000

G. Pénzmaradvánv 1292477 1292477

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6521370 6521370

II. KIADÁSOK
B. Fejlesztési kiadások
1. B8Nházások IAFA-val)

-KaDOsi Mór Oktató Kórház feilesztéseire 200000 200000

-Területfejlesztésböl megvalósul6 fejlesztésekláthuzod61 11064 11064

-IntéZményi beruházásokra 128200 133200

-Intézmények fejlesztési kiadásai 1 191 112 1191836

-EU-s Dálvázattal meavalósul6 feilesztésekre 345104 345104

BeNházások IMA-val) 6sszesen: 1875480 1881204

2. Felújltások IAFA-val)
-Intézményi felujltásokra 105904 100904

-IntéZményi saját forrásból megvalósuló felujftásokra 15 ooo 15 ooo
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli

3. f81halmozási célú átadások 202235 202235

-Taszár Airport bankgarancia 1109 1109

- Lakás bérleti jog vásárlására! Dráva Völgye Középiskola I 4000 4000

-Intézmények támogatásértékO fejlesztési kiadásai 2500 2500

-Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20306 20306
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-Kistelepülési ti önerö alap 50000 50000
-Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 4320 4320
Kötelezettségvállalás kötelez6 feladatokra
-EU-s pályáZatok elökészitésére 100 ooo 100 ooo
-Intézményi pályázatokhoz 20000 20000
Fejlesztési kiadások összesen: 2198 619 2199343
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 2198619 2199343

C. Finanszirozási kiadások (adóssá álat)
1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26880 26880
2. 2004.évi beruházási hitel töriesztése 10000 10000
3. 2004.évi MFB hitel töriesztése 3780 3780
4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46430 46430
5. 2006.évi beruházási hitel tör1esztése 8929 8929
6. Fejlesztési hitel kamata 70000 70000
8. Kötvény kamata 170000 170000

Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: 33& 019 336019
2. Céltartalék 3215486 3215486

-Kötvény fel nem használt összege 3215486 3215486

II. KIADÁSOK ÖsszeSEN: 5750 124 5750 848

a rendelelettel módosftott el6irAnyzatok a biblázatban kivastagrtva talélhatók
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3.sz. Melléklet
a közgyülés kötelező feladatairól

ezer Ft

Módosított Módosított

2008.évi
előirányzat a előirányzat a

eredeti
7/2008. (V.13) 9/2008.

előírányzat
rendelet (VII. 1. ) rendelet

módosftásét módosításét

Megnevezés követc5en követc5en

Közoktatási Közalapitvány 36222 36222 36222

Pedagógiai szakmai szolgáltatás 20 OOO 20000 20000
Oktatási szakértök dijazása a nem helyi önkormányzatok által fenntartott
közoktatási intézmények törvényességi ellenörzésére 600 600 600
Oktatási szakértők dijazása a saját fenntartásu közoktatási intézmények
törvényességi ellenörzésére 500 500 500

Iskolatej programra 3000 3000 3834

Kötelezősporttámogatások:

Megyei sportági szakszövetségek támogatása 6000 6000 6000

Sportszakember képzés és továbbképzés támogatása 500 500 500

Körzeti megvei sportrendezvények támogatása 1500 1500 1500

Kiemelkedö eredményt elérö sportolók támogatása 800 800 800

Fogyatékos sportolók megyei szövetségének támogatására 250 250 250

Megyei Diáksport Szövetség támogatására 4300 4300 4300
Megyei sportszövetségek,sportági szakszövetségek, diáksportszövetség

ügyviteli teendöi elvégzésének segitése 3560 3560 3560

Tagdijak 12 OOO 12 OOO 12 OOO

Info-kommunikflciós program

- Lotus Notes szoftver követés 800 800 800

- Teliileti Információs Rendszer szoftverei 1500 1500 1500

- Szoftver beszerzések (viruskeresö, jogtár stb) 1700 1700 1700

-Honlap fenntartás, fejlesztés 2000 2000 2000

Info-kommunikflclós program összesen: 6000 6000 6000

Ifjusági információs pontok és képzések támogatására 2000 2000 2000

Kisegitö iskolák és korai gondoZás, szakszolgálati feladatok támogatása 7000 7000 7000

"Napsugár" Gyógypedagógiai Központ támogatására megállapodás alapján 1500 1500 1500
Térségi feladatok támogatása 133 OOO 133 OOO 133 OOO

Somogy Megyei Közoktatási Közalapitvány támogatására 500 500 500

Megyei hulladékgazdálkodási koncepció készitésére 2 OOO 2000 2000

Dráva projekt megvalósitására 12199 12199 12199

Regionális, speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére ISzedresl 1000 1000 1000

Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió támogatására tagdij 7250 7250 7250

Szigetvári Speciális Gyermekotthoni féröhelyre 1452 1452 1452

Foglalkoztátási Paktumiroda müködésére 600 600 600

Intézményi átvilágitásokra 2000 2 OOO 2000

Somogy megye teliiletrendezési tervének felülvizsgálatára 2400 2400 2400

Somogy megye kömyezetvédelmi programjának felülvizsgálatára 1500 1500 1500

Országos szakmai versenyek elismerésére 200 200 200

Gyermekvédeimi intézmények ellátottainak Udűlésére 3000 3000 3000

Megyei intézmények gyermeknapjára 600 600 600
Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira IPedagógus Nap, Szociális Munka
Napja stbl 3000 3000 3000

2006.évben jubiláló intézmények dolgozóinak jutalmára 1000 1000 1000

2007 évi központosított támogatással összefüggö áthúzódó kötelezettség,
COMITMENT Köznevelési KHT részére oktatásban minöségbíztosítási mérés,
értékelés feladatokra 7616 7616
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A 2007 évi normativ állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettség 67645 67645

A 2008 évi népszavazással kapcsolatos feladatok 8082

MINDÖSSZESEN 279633 354 894 363810
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4. sz. Melléklet
2008.évi támogatásrajavasolt beruházási igényekről és költségelőirányzatokról eFt-ban

200a.6vt
RlÓdosltott

sor- iginydt E.....eti
elllln1lnyzat 8

szám
intézmény igény megnevezése

Ilsrug oI6ininyzat
812008. (VII. 1.) megjegyzá

I'lIndelet
módoslt6út

kllvetllen

I. Kötelező Celadatok

l)Gyermek és lfiúságvédelem
lll. sz. liyermekVéáettm K.örzet

l. Óvoda, Általános Iskola Marcali személygépkocsi cseréje 11 DOC 6 OOO 6 ooo

személygépkocsi vásárlás- Marcali 350C

Nagyszakácsi főépület tetötéri
lakóegységében bútorzat cseréje 2 ODC

tetötérben nyílászáró csere- Nagyszakácsi 180C 1800 1 80C

Böhönye lakóotthonban nyilászáró csere és
tetöszigetelés, hőszigetelés 8 ODC

Mesztegnyö lakóotthonban nyílászáró csere és
höszigetelés 6 ODC

Kultúrotthon fódémcseréje, parketta javítás-
Nagyszakácsi 5 ODC

igazgatói iroda bútorzatának cseréje-Marcali 50C

mosógép,cenOifUga,hűtöszekrény,

szárítógép cseréje - Nagyszakácsi 50C

gázzsámoly beszerzése- Nagyszakácsi 20C

Összesen: 385OC1 7801 7801

l. sz. Gyermekvédeimi Körzet
2. Nagybajom Anyás egység kialakítása-norvég pályázat 200 ODC

kisbusz vásárlása ("ZITA") 7 ODC

lOsszesen: 207 ooo I I

Gyermek és ifjúságvédelem összesen: 245500 7800 7800

2)AIa fokú oktatás és gyÓ2Ypedagógiai ellátás
Hétszínvirág Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani

3. Intézmény, Marcali iskolapadok vásárlása 18C 18C 18C

fémpolc vásárlása az irattárba 6C 6C 6C

mosógép vásárlása 80

Összesen: 321 2411 2411

Iskola,Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon,

4. Somogyvár fűtésrekonstrukció öreglaki részleghez 14 OOO 4 ODC 4 ODC

fázisjavító készülék beszerzése 350 35C 350

hőlégszárító beszerzése a mosokonyhába 2750 275C 2750

személygépkocsi beszerzése 4 OOO

sportpálya építése 5 OOO

szabadtéri j átszótér kialakítása 15 OOO

gáz bevezetése a szolgálati lakásokba 15 OOO

fedett lovarda kialakítása 15 OOO

lOsszesen: 71100 7100 7100

Éltes Mátyás Általános Iskola,
5. Nagyatád számítástechnikai eszközök vásárlása 300 30C 300

irodai székek vásárlása 100

lOsszesen: 400 300 300

Alapfokú oktatás és gyógypedagóEiai ellátás összesen: 71820 7640 7640
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2

2008.6vi
m6doaltott

sor- igieydt E.....eti
el6irilnyzat B

szám
intézmény igény megnevezése 6._ dóinieyzat

812008. (VII. 1.) mtgjOJYÚl
rendelet

m6doBlüs6t
kOvet6en

3)Szociális eUátás
Együtt - Egymásért Szociális

6. Otthon, Barcs vízlágyító berendezés beszerzése 400 40C 400

IOsszesen: 400 4lM 400

Fehér Akác Szociális Otthon,
7. Kálmáncsa 2 db nagyméretű hűtő beszerzése 50C

Kazáncsere 216C 216C 216C

Osszesen: 2661 216l 2160

8. Szeretet Szociális Otthon, Berzence Demens részleg beruházás befejezése 2100C

kastélyépületi lift 15 DOC

időskorú részleg bővítése, tetőtér beépítésével 41 OOC 2600C 26 OOO

mosókonyhai villany mérőhelyek leválasztása 800

mosókonyhai víz leválasztása és mérőhelyek
kialakítása 50C

mosókonyhai gáz leválasztása 70C

Osszesen: 79000 260lM 26000

Drávakastély Szociális Otthon,
9. Drávatamási lakóotthonok építése 15000C

telefonközpont beszerzése 200C

betegágyak beszerzése 600C

'Osszesen: 1511 ooo I I

9 személyes mikorbusz vagy 7 személyes
10. Park Szociális Otthon, Patalom személygépkocsi beszerzése 700C 600C 6 OOO

önjárófűnyirógép beszerzése 65C

Osszesen: 7651 6000 6000

Gondviselés Szociális Otthon, vegyes szállításra alkalmas gépkocsi
ll. Segesd beszerézése 600C 600C 6 OOO

lakószobák bútorzatának cseréje 200C

Osszesen: 8000 6001 6001

ellátott nők részére külön szociális helyiségek
12. Takács Imre Szociális Otthon, Tab kialakítása 100C 100C 1000

Összesen: 1001 1000 1000

Magas-Cédrus Szociális Otthon nagyteljesítményű energiatakarékos kazán
13. Kőkút-Gyöngyöspuszta beszerzése 6000

Összesen: 6000

Szociális eUátás összesen: 256 711 41561 47560 I

4)Közepfoku oktatás
Nagyváthy János Középiskola,

14. Csurgó 120 LE-s mezőgazdasági erőgép várásIása 1200C

Összesen: 12000 I o

15. Dráva Völgye Középiskola, Barcs takaritókocsi és takaritógép beszerzése I 80C 1800 1224

villanysütő beszerzése 576

kollégiumi szobákban falvédelem kialakítása 1100

felnőttoktatásicentrurnba számítástechnikai
eszközök beszerzése 600C

RZ szárzúzó eszköz beszerzése az erdész
oktatáshoz 60C

laboreszközök , műszerek beszerzése 1000

Osszesen: 10501 1800 1800

16. Szakképző Iskola, Nagyatád tornaterem padozatának cseréje 2500 250C 2500

Osszesen: 2501 2500 2500
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3

2OGB.évi
mócloallotl

sor- ig~Dy"t E.....eti
allllr6nyzal a

szám
intézmény igény megnevezése 6._ eJ6iniDyzat

91200B. (VII. 1.) megjegyúl
rendalet

mócloall6s6t
kövalllen

Aranypart Középiskolai Kollégium
17. és Nevelési Tanácsadó, Siófok kollégiumi ágyak cseréje 160( 100( 100(

hűtőszekrényekcseréje 40(

IÖsszesen: 2001 100« iOOi
Bacsák György Szakképző Iskola

18. Fonyód fémipari tanműhely fejlesztése I 50C

hiradásipari műszerek beszerzése 200C

fűnyíró beszerzése 10C \Oc 10C

kézilabdapályán lámpák felszerelése 20C 20C 20C

Összesen: 381M 30( 31M

Mátyás Király Gimnázium és
19. Postaforgalmi Szakközépiskola, gázbojler vásárlása 130C I 30C I 30C

2 db gázzsámoly beszerzése 30C

akadálymentesítés a fóbej áratnál l 50C

Összesen: 311M 13Ol1 131M

Mathiász 1. Középiskola és
20. Szakiskola, Balatonboglár A épület akadálymentesítése 2000C pályázatlal

IÖsszesen: 200IM I I

Baross Gábor Szakmunkásképzö és
21. Szakközépiskola, Siófok aula építés - megyei pályázat 20000C

gépek, berendezések cseréje 250C 100C ~

IÖsszesen: 2025IM 1001 o

22. Krúdy Gyula Középiskola, Siófok átadó és tálaló infrahíddal és melegentartóval 5 ooo

Konyhai eszközök beszerzése (sütő, grill,
mélyhűtő szekrény, saláta centrifuga, elszívó
berendezés, sütő serpenyő) 5980 1000 1000

IÖsszesen: 10980 101M 1000

nagyüzemi konyhai hűtőberendezések
23. Perczel Mór Gimnázium Siófok beszerzése 1400 1400 1400

nagyüzemi konyhai Iozőzsámolyok
beszerzése 27

Összesen: 1671 1400 1400

Középfokú oktatás összesen: 269051 10300 9300

5)KözmüveIődés,sport, egyéb intézmények

24. Sm. Levéltár, Kaposvár Salgó rendszer beszerelése 100( 100C 100C

fénymásoló beszerzése ( 2 db) 90C 90C 90C

IÖsszesen: 1901 1901 1901

Somogy Megyei Múzeumok
25. Igazgatósága, Kaposvár akadálymentesítés 1500(

Összesen: 15001 I

Közmüvelődés, sDort, e2Véb intézmények összesen: 16901 191M 1901

6)Kórház
26. Kaposi Mór Oktató Kórház, kórháztömbösítési pályázathoz önerő 1750000

bejárati épület ( gyógyszertár, porta, ISO OOC

telefonközpont beszerzése 4000C

gyógyszertári bútor beszerzése 4000C

tartalék áramforrás beszerzése 3000C 3000C 3000(

Összesen: 2010001 300IM 30001

Kötelezőfeladatok összesen: 2"9981 " 21M 104201
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4

2OOB.évi
rn6dosltott

sor- igtllyelt E......ti
el61r6nyzal e

szám
intézmény igény megnevezése

"oug e16irillyzot
8/200B. (VII. 1.) megjegyúl

rendelel
módoefliúl

kllvel6en

II Egyéb feladatok
Somogy Megyei Önkormányzati

27. Hivatal gépek, berendezések cseréje 20 ooo 16 OOO 16000

2 db gépkocsi beszerzése lJ ooo 13 ooo 13 ooo
Osszesen: 33000 29000 29000

E2Yéb feladatok összesen: 33000 29000 29000

1.-11. Mindösszesen: 2902980 128 200 133200

a rendelettel módosított elóirányzatDk a tiblúatban kivastagítva talilhatók
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5. sz. Melléklet

2008.évi tárnogatásrajavasolt felújítási igényekről és költségelőirányzatokról eFt-ban

2008.6v1
módosltoll

lor- igéDyelt Eredeti
el6lrányzat •

ÍDtézm~ay ig~ay mega......... 9/2008. (VII. 1.) megjegyzés
mim öuzeg elóiniayzat

rendelat
módosll6sAl

kövel6en

L KBtelez6 feladatok

llGv.nn.k á IfiÚlláI!VOdel.m

n. sz. Gyermekvédelmi Központ
l. Ovoda, Általános Iskola Marcali szennyvíztisztító fém fedlap cseréje- Nagyszakácsi 1000

folyósók burkolatának cseréj e- Marcali 2 OOO 200C 200

óvodai csoportszoba bútorzatának cseréje- Nagyszakácsi 500

ulógondozó férőh.ly kialaldtása- Nagyszakácsi 2 OOO

fóépület előtti kerítés festése- Nagyszakácsi 300

kazánházba keringető szivattyú beszerzése- Nagyszalaiesi 500

nyílászárók cseréje- Marcali 5 OOO

lakóotthoni felújítás 2 OOO 2 OOO 2 OOO

ÖI.....D: 133Ol1 4001 40Ul

l sz. Gyermekvédeimi Központ

2. Nagybajom Anyás egység felújítása-norvég patyuat 3 OOO

rutéskorszerüsítés 1500 1500 150C

nyílászárók cseréje 2 OOO 200C 200C

világítás korszerűsítése 1000

tetőfelújítás 3 OOO

aula és emeleti lépcsők jarólapozása 700

teraszok felújítása 2 OOO

elektromos kapu megjavítása 150 150 15C

fénymásoló javítása 80 8C 8C

telefonrendszer korszerűsítése 300 30C 30C

parkettázás 60

vizesblokk felújítás 2 OOO

lakásotthoní egységben ablakrácsok felszerelése 400

tetöszigetelés 1500

elkülőnÍtőrészleg és beléptetö rendszer 2200 2200 220C

ÖUzes..: 19890 6231 62341

Somogy Megyei Gyennekvédelmi
J Központ, Kaposvár központi fütés korszerűsítése 1500 1500 I 50C

Nyár utcai gyermekotthonbanjárólap csere és vizesblokk
felújítás 2 OOO 2 OOO 200C

Öl......: 35U0 35UC1 3 SOl

IGv.nn.k á ifiÚJál!VOdd.m 11......0: 36690 13731 13 731

Z)Alapfokú oktatá. á ógiai eU,táI

Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai
4. Módszertani Intézmény, Marcali csecsemöotthoni iskolarész nyílászáróinak cseréje 2000

szolgálati lakás felújítása 300

Petőfi utciÚ ískolarész tetőszerkezet héjazat cseréje 30 OOO

csecsemöotthoni iskolarész akadáJymentesítése 300

ÖI....eD: 32600 O I

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és
5 Módszertani Központ, Kaposvár iskola épület földszinti aula kerámialapos újraburkolása 1620
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2008.6v1
rnódosltoll

lOr- igillyelt Ered.ti
elllirtnyzat •

Rám
i_illy igéDy megaevOÚle

liuzeg e1öiriDyZllt
912008. (VII. 1.) megjegyzés

rendelel
rnódoslliút

kövel6en

0.-••: 1621 ( (

Sm-i Óvoda, Általános Iskola,
Spec.Szakiskola, Diákotthon és

6. Gy.nn.kotthon. Somogyvár Öreglak kastélyépült futés korszerűsítése 400C pályázattal

konyha aljzat javítása 1 40C 140C 1 40C

üzemen kívüli kazánház átalakítása oktató teremmé 450C 450C 4 SOt

állattenyésztési oktató telep épületének felújítása 600C

Internátusi épület nyílászáróinak cseréje l250C

belső úthálózat felújítása 15 OOO
tomatenni öltözők, vizesblokkok felújítása.
korszerűsítése 20 OOO

mezőgazdasáltÍ épületek felújitása 25 OOO

akadálymentesítések 30 OOO

lalcásotthonok felújítása 40 OOO

park rekonstrukció 4S OOO

vizesblokkok bövítése, felújítása 7S OOO

szolRálati lakások felújítása 140 OOO

külső homlokzat felújítása ( kastély, íntennátus) 300 OOO

nyilászárók cseréj e 3lSoo0

Gyennekotthon és Diákotthon felújítása, bövítése,
korszerűsítése 1000 OOO

ÖUzeIe.: 20424011 5901 590l

7. Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád fütés korszerűsítés 4500

Szent István Parki épületben villanvvezeték cseréje 1500

vizesblokkok teljeskörű felújítása 2 OOO

0.-••: 8000 I I

Alapfokú oktatál Óll!VótmJedaeótriai ellátál 6.......: 2084620 5901 5901

3lSzociális ellátál

Együtt - Egymásért Szociális Otthon,
S. Barcs I. ápolási egység lapostetejének kiváltása nyeregtetöre 14 OOO

ÖUzelea: 14000 I I

9. Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa üzemképtelen hűtökamrajavítása SOO SOC SOC

fözöüst felújítása 20C 201 201

ÖUzelea: 10Ul 100l 1001

Magas Cédrus Szocíális Otthon, Kőküt-
10. Gyöngyöspuszta nyílászárók cseréje 400C 4001 400C

lakószobák padozatának cseréje, akadálymentesítés 2000C 10000 400c

energiatakarékos kazán cseréje a fóépületbe 600C

radiátorok cseréj e 250C 250C 250C

emeleti szobákba járólap lerakása 300C

Öl.....,.: 35501 16501 10501

ll. Szeretet Szociális Otthon, Berzence időskorú ellátotti terasz befedése 1500
tetö bádogos munkák folytatása, csatornák cseréje,
épületfelújítás 360C 360C 360C

kastély épület homlokzat felújításának folytatása S OOC

ÖUzelea: 13101 3601 3601

Drávakastély Szociális Otthon,
12. Drávatamási betegosztály tetőszerkezet cseréje 3500C

foglalkoztató épület tetöcseréje 4 OOO

mentálhigiéniás épület tetöcseréje 300C

garázs, műhely lapostető szigetelése 1 50C

kazánház, mosoda tetőjavítása 350C

betegosztály , iroda épület homlokzat felújítása 3 OOO

betegosztály csatorna cseréje SOC SOC SOt

foglalkoztató épülethez járda építése 1 50C

betegosztály belső falburkolat cseréje 2 OOO

nyílászárók cseréje 3 OOO 300C 300C
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3

2OO8.év1
módosItott

IOr- igényelt E.....eti
el6irinyzat •

iotámill)" igill)" mepevozéa. 9/2008. (VII. 1.) megjegyz6e
mim Buzog .16iriDyzat

.....deIet
módosIlieM

kllvet6en

ÖUZOSOa: 57300 3801 3801

13 Park Szociális Otthon, Patalom konyhai eszközök cseréje 500

ÖUzes••: 500 I I

14 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd éJetveszélyessé vált kastély keritésének felújítása 5 OOO

tetöfelúoítás, burkolatcsere 20 OOO 10 ODC lD ODC

kastély tetöfelújitása 500

belső utakjavítása, vízelvezetés 200

ÖUzes.a: 3200( 10000 10 OOO

IS. Dr.Takács Imre Szociális Otthon, Tab lakószobák parkettázása a pszichiátriai részlegen 370 2 ODC 2 ODC

műhelytetö műemléki elvárásoknak megfelelö
átalaJdtásának befejezése 50

ÖUZOSO.: 420( 2001 2000

Szociális eUAtáJ lll......: 1576(1( 36900 30900

4)Kllú, fokú oktatáJ

16. Rudnay Gyula Középiskola, Tab B épület lapostető szigetelése 120

Fő épület cserép cseréje 200

mozgáskorlatozottak részére bejárat készítése 100

védő folyosó készítése 70

B épület és tanmühely fütési rendszer korszerűsítése 120

ÖS......: 6101 I I

17 Nagyváthy János Középiskola, Csurgó tantenni lapostetö épület szigetelése 500

aula kupola szelvényének héjazat csere 200

ÖS......: 7 OOO I I

IS Dráva völgye Középiskola, Barcs erdész oktatáshoz szükséges gépek felújítása 2900

sportcsarnok nyílászáróinak és homlokzatának festése 6900

labor nyílászá.róinak festése 7800

labor padozatcsere, falmegerősítés, alapmegerősítés,

homlokzat javítás, festés 12 OOO

éttermi nyilászárók és homlokzat festése 2 gOD

ÖS.....o: 32400 O O

Aranypart Középiskolai Kollégium és
19. Nevelési Tanácsadó, Siófok B épület nyílászáróinak cseréje 2500

ÖUzes.a: 250( O O

20. Balaton Kollégium, Fonyód vízvezetékrendszer felújítása 250

ös....••: 250( O O

21. Baesák György Szakképzö Iskola Fonyód nyílászárók cseréje 1000

tornatenni uiUószőnyegjavítása, csere 100

labdarúgó háló csere 200

kézilabda háló csere 300

személygépkocsira 4 db gumi beszerzése 80

kézilabdapálya aszfaltburkolat javitása 50

ÖUzes..: 10731 O O

Mátyás Király Gimnázium és
22. Postaíorgaimi Szakközépiskola, Fonyód r. emeleti szociális helyiségek felújítása 250(

tisztasági meszelés az egész intézményben 300

ÖS......: 550( O O

23 Boglári Kollégium, Balatonboglár kollégium épület nyugati oldal tetőcserép cseréje 550

lemeleti szobák linóleum cseréje 150

vizesblokkban ajtók cseréje 200

nyílászárók mazolása 400

ÖS......: 13001 O O

Mathiász J. Középiskola és Szakiskola,
120{24 Balatonboglár A épület kazánház átalakitása

C épület rutés javítása 210(
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4

2008.tIvI
módoaItott

.or- iginye/t Eredeti
el6irinyzat a

intáminy iginy megaeveúte 912008. (VII. 1.) rnegjegyz"mm 6_ e1óirAayzat rendelet
módoelt11s61

kllvet6en

C épület nyílászáróinak cseréje 180C

D épület tetöszerkezetének cseréje 3000C

ÖUzesen: 3510< m m

Baross Gábor Középiskola és

25. Szakiskola,Siófok tornaterem üveg felújítása 100C

tomapálya védőháIó cseréje 50C

ajtólapok cseréje 30C

tantermi bútorok részleges cseréje 30C

vizesblokkok felújítása 20C

poJatet6,zuhaayzók,tomatermi iiYegfll1 jovltú&,
..6a.toma tisztltá....ortpály. véd6bá1ójÓDllk cs.rij. 1000

o........: 2300 O 1000

26. Krúdy Gyula Középiskola, Siófok tornaterem külsö ajtóinak cseréje 70C

sinbád tanétterem ablakainak cseréje 200C

épület teljes fiítéskorszeJÚsítése 2657C

számítástechnikai termek álmennyezet cseréje 68C

tomaszoba-parkettázás 155C

2-es terem, könyvtár- nyílászáró csere 190C

folyosó-belső lépcső járólapozása 120C

fóbejárat- nyílászáró cseréje 192C

tomaterem-linóleumozás, festés 545C

sportpálya-lelátó ülőlap cseréje, váz megerősítése,

távolugró rész cseréje 130C

átjáró-járólapoús,festés 200

I0,00,02-.s t.rm.k parkettázása 2 OOO

o.......: .5.70 I I

27 Perczel Mór Gimnázium Siófok kupola (tetöablak) felújítása 3 OOO

tanterem padlóutának felújítása 2 OOO

ÖUzesen: 5000 l I

Kliziplokú oktatá. 6........: 167600 1001

5)K6zmiiYel6dit, 'DOrt, e2Véb iDtáminv.k

28. Me'-.'Yei és Városi Könyvtár, Kaposvár automata bejarati ajtók készíttetése 2400

klíma rendszer korszerűsítése 2930 293C 293C

foglalkoztató terem kialakítása a tetötérben 400 40C 40C

O""'.n: 5730 3 331 33311

29. Sm. Levéhar, Kaposvár KÖzPonti épület festése 2500 250C 250C

Központi épület I.emeleti címeres ablakának külsö védő

ablakcseréj. 1500

o.......: .000 25011 2501

Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága,

30. Kaposvár Szennai Falumúzeumban zsupptetö felújítása 350 100C 100C

Újvárfalva Nosz1opy Kúna- kerités helyreállitása 30 30C 30C

vidéki intézmények kisebb helyreállítási munkái 200

Központi épület udvar felújítása 3000

o........: 3580< 1300 1301

K_iiYel6d&, .port, OllYib intámény.k 6......n: .5531 71311 71311
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5

2008.évi
rnódolIltolI

10.... igéayeJt E.....eti
el6ir6nyzat e

szám
i_eay igéay megnevezés.

ös_ e16iráll)'Zlll
912008. (VII. 1.) megjegyzés

rendelet
rnódolIltáM

kllYet6en

6)Kórház

31. Kaposi Mór Oktató Kórhaz. Kaposvár Nephrológiai osztály feslése, felújítása 8800

Töröcskei pszichiátriai épület szociális helyiségeinek
felújítása, szobák festése 8200

Orvos-Növérszálló fürdók felújítása 9000

Orvos-Nővérszállószobák festése 3 OOO

Szülészeti osztály Ny-o~da1i emeleti épületrész
átalakítása,felúj ítása 500

Fül-Orr-Gégészeti osztály kisebb funkcionális átalakítása 390

Szülészeti osztály 2 db felvonó felújítása 320

Igazgatási épület lapostetö •bádogos szerkezet felújítása 7 OOO

Bőrgyógyászati épület lapostetö felújítása 5 OOO

Gyermekosztály épület lapostető felújítása 600

Szállítás, garázs épület lapostetö felújítása 310

Fertözőosztály épületének tetöfelújítása 1400

ÖS.....D: 76201 I I

Kórház ÖS.....D: 76201 I I

KlItelez6 feladatok B......D: I 2568240 63660 511660

n.Enéb feladalok

32 Somogy Megyei Önkonnányzati Hivatal !MS szerkezetű Megyeháza felújítási munkái 40000 40 ODC 40000

Fő u. 101. I. em. elektromos rendszer átalakítása 1500 l 50C 1500

kazánházi technológia átalakítása 744 744 744

ÖSszes.n: 42244 4224<4 4224<4

Eneb feladatok _.D: 42244 4224<4 4224<4

L-IL Mind61.....0: 2610484 lOS 904 100904

a rendelettel módosltott el/llrinyzetok a tftblázatban kivastagitva talélhatók
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6.sz. melléklet

az önkormányzati hivatal,a közgyűlés 2008.évre tervezett főbb kiadási tételeiről

(ezer Ft)

Megnevezés Önkonnányzati hivatal Közgyűlés
Közgyűlés

Sor nemzetközi
szám kapcsolatai

Módosftotl
előirányzata

Erdeti 9/2008. (VII. 1.)
előirányzat rendelet

módositását
követ6en

Alapilletmények, illetménypót-
lékok 297257 309479 22800
13 havi külön juttatás 22801 22801 1860
Jubileumi, közig.jutalmak 8642 8642 1060
Ruházati költségtérítés 7180 7180 320
Egyéb költségtérítések 11640 11640 4704
Etkezési hozzáiárulás 13896 13896 576
Képviselők juttatásai 93432
Önkéntes nyugdíjpénztári hoz-
zájárulás, biztosítások 4274 4274 6314
Egyéb bérkifizetések (megbí-
zási díj,szoc.juttatások,tovább-
tanulók tám.-a,napidíj,közgy.
tagok kiesett jövedelme,
munkábajárási
költségtérítés,nyugdíjazás stb.) 18120 18120 4700 2500

1. Személyi juttatás összesen 383810 396032 135766 2500

TB járulék,egészségügyi
hozzájárulás,táppénz hozzá-

2. járulás 107425 110883 38581 750
3. Munkaadói járulék 10694 11052 3857 75
4. Dologi kiadások 164340 164340 81475 18425
I. KIAOASOK OSSZESEN: 666269 682307 259679 21750

Dolgozói létszám (fő) 107 107 3
Bevételek,átvett támogatások 152089 152089 10 OOO
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7.sz. melléklet

az önkonnányzat 2008.évi feladatonkénti bevéleleir6l, kiadásairól
(ezer Ft)

2008.évi 2008.évi
módositott módosított

2008 évi el6irinyut a el6irinyut a
eredeti 712008 (V.13) 912008. (VII. 1.)

el6irinyut rendelet rendelet
módositáát módositáát
követően követően

Sorszám Megnevezés
I. BEVETELEK
A. Működési bevételek:
2. IOnkonnánvzat működési bevételei

- önkormányzat kamatbevételei 10 ooo 10 OOO 10000

- kötvény lekötés kamata 200 ooo 200 OOO 200 OOO

- önkormányzati hivatal mOködési bevételei 57800 57800 57800

- mOködési célú (végleges) pénzeszköz átvétel
államháztartáson kivOlrOI 10 ooo 11789 11789

3. Önkonnánvzat sajátos működési bevételei
-Illetékek 2 ooo ooo 2 OOO OOO 2000000

- Atengedett központi adó (SZJA)összesen: 679813 679813 679813

ebből:

-Megyéket megilletO fix összeg 355 ooo 355000 355000

-Megye lakossága alapján járó SZJA 36853 36853 36853

-Meavei fenntartású intézmények ellátottiai után 287960 287960 287960

IOnkonnányzati sajátos működési bevételek és
önkonnányzati , intézményi működési bevételek
összesen: 2957613 2959402 2959402

B. Támogatások
IOnkonnányzatok költségvetési támogatása

-Normativ hozzáiárulások 4423001 4423001 4422359

-Me~wei iaazaatási sport feladatok tám-a 50254 50254 50254

-Megyei közmÜv.és közgyOjt.fa-hoz 218562 218562 218562

-Normativ kötött felhasználású támogatások 93963 93963 93963

-Központosított támogatás 9506 452198

-Fejlesztési célú támoaatások:
ebbOl:
-terOletfeilesztési támogatás 2008 évi üteme 5918 5918 5918

Támogatások összesen: 4791698 4801204 5243 254

c. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Ingatlanértékesftés 200 ooo 200000 200000

2. Pénzügyi befektetések bevételei (2007 évi kötvénybOI) 1000 OOO 1000000 1000000

3. Pénzügyi befektetések bevételei (2008 évi kötvénybOI) 4000000 4000000 4000000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 5200 OOO 5200 OOO 5200000

o. Támogatásértékű bevételek
1. TámogatásértékO mOködési bevétel 551732 577832 244413

2. Támoaatásértékü felhalmozási bevétel 56575 56575 56575

Támogatásértékű bevételek összesen: 608307 634407 300988

E. Hitelek összesen: 755108 755108 755750

ebböl:
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- működési célú hitelek felvétele 755108 755108 755750
F. Előző évi pénzmaradvány 3320 3320

BEVETELEKÖSSZESEN: 14312726 14353441 14462714
II. KIADASOK
A. Mílködési kiadások
1. Intézményfinanszírozás 6961228 6983671 7422990
2. Pénzintézeti kezelési költségekre 3000 3000 3000
3. Igazgatási kiadások

IOnkormányzati hivatal működési kiadásai 666269 666269 682307
Közgyűlés működési kiadásai 259679 259679 259679
Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 21750 21750 21750
Somogy Megyei Területi Kisebbségi Onkormányzatok
kiadása 43476 47000 47000
IOnkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési

kiadásai 70222 70222 70222
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson

4. kivűli működési célú átadások 403844 479105 488021

Mílk6dési kiadások összesen: 8429468 8530696 8994969

B. Feilesztési kiadások
1. Beruházások (AFA-val) 684 368 684368 689368

2. Felújítások (AFA-val) 105904 105904 100904

Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson
3. kivűli felhalmozási célú átadások 199735 199735 199735

Feilesztési kiadások összesen: 990007 990007 990007

C. Adósságszolgálat összesen: 1121492 1121492 1121492

D. Tartalék
1. IAltalános tartalék 10000 9487 9487

2. Céltartalék 3761759 3701759 3346759

II. KIADASOK ÖSSZESEN: 14312726 14353 441 14462714
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8.sz. Melléklet
ö- - - - --- - - --- - __ _nkormányzat 2007- 2008 évi központositott támogatásairól (Ft-ban)

2007 2008
Állami

tlImogatlls
különbsége

Megnevezés Mutató- Nonnativa Állami hozzá· Mutató- Nonnativa Állami hozzé- mutatókból,nor

szém (Ft/fő) jérulis (Ft) szém (Ft/fő) jérulis (Ft) matfva
véltozisból
adódóan(Ft)

Megyei fővárosi igazgatási feladatok támogatása 336284 150 50442600 335025 150 50253750 -188850

Gyermekvédelmi szakellátás O O O

-otthont nyújtó ellátás 0-18 évesek 507 820 OOO 415740 OOO 532 820 OOO 436240 OOO 20500 OOO

-különleges ellátás 391 950 OOO 371450 OOO 344 950 OOO 326800 OOO -44650 OOO

-Spec gyermekotthoni ellátásban 0-18 évesek 49 950 OOO 46550 OOO 40 950 OOO 38 OOO OOO -8550 OOO

-utógondozói ellátásban részesülők 243 680 OOO 165240 OOO 221 680 OOO 150280 OOO -14960 OOO

Emelt szintű szoc. Otthoni ellátás 20 11 497600 -11 497600

-területi gyermekvédelmi ellátásban részesülők 63856 700 44699200 62835 700 43984500 -714700

Bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó int.ell. 435 700 OOO 304500 OOO 333 700 OOO 233100 OOO -71 400 OOO

Időskorú ny.min.150% alatt 26 785 OOO 20410000 20410 OOO

Időskorú ny.min.150% felett 83 700 OOO 58100 OOO 58100 OOO

Hajléktalanok áp.otth. 20 700 OOO 14 OOO OOO 14 OOO OOO

Pszihiátriai szenvedélybeteg fogy.bentI. ellátás 1 016 800 OOO 812800 OOO 983 800 OOO 786400 OOO -26400 OOO

Demens ellátás 58 800 OOO 46400 OOO 61 800 OOO 48800 OOO 2400 OOO

Megyei fővárosi köműv.közgyJeladatok tám. O O O

-egységesen 1 91720422 91720422 1 92928022 92928022 1207600

-lakosok száma alapján 336284 375 126106500 335025 375 125634375 -472 125

Óvodai ellátás (2007-ben 8 hónapra) 13 199 OOO 1724667 -1 724667

Alapfokú nevelés,oktatás O O

-1-4 évfolyam (2007-ben 8 hónapra) 35 204 OOO 4760 OOO -4760 OOO

-5-8 évfolyam (2007-ben 8 hónapra) 123 212 OOO 17 384 OOO -17 384 OOO

Szakmai elméleti oktatás (2007-ben 8 hónapra) 1548 210 OOO 216720 OOO -216720 OOO

Középfokú nevelés oktatás (2007-ben 8 hónapra) 4445 262 OOO 776393333 -776393333

Szakmai gyak.i képzés 9-10 évf.pályaorientáció 1023 40 OOO 40920 OOO 939 40 OOO 37533334 -3386666

Szakmai gyakorlati képzés 348 112 OOO 38938667 267 112 OOO 29829334 -9109333

Szakmai gyakorlati képzés 330 156800 51744 OOO 284 156800 44165334 -7578666

Szakmai gyakorlati képzés 248 67200 16710400 195 67200 12880 OOO -3830400
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Szakmai gyakorlati képzés 509 22400 11 401 600 477 22400 10677334 -724266

Közoktatási teljesítménymutatós állami hj.8 hóra 529040 OOO 966620 OOO 437580 OOO

Közoktatási teljesítménymutatós állami hjA hóra 513740 OOO 513740 OOO

Gyógyped. ell. részesülö óvodás (2007-ben 8 hó) O 464 OOO O O

Gyógyped. ell. részesülö óvodás (2007-ben 8 hó) 14 603200 5629867 -5629867

Gyógyped. ell. részesülö óvodás (2007-ben 8 hó) 47 371200 11 630933 -11 630933

Gyógyped. ell. részesülö 1-4 évf. (2007-ben 8 hó) 2 464 OOO 618667 -618667

Gyógyped. ell. részesülö 1-4 évf. (2007-ben 8 hó) 60 603200 24128 OOO -24128 OOO

Gyógyped. ell. részesülö 1-4 évf. (2007-ben 8 hó) 23 417600 6403200 -6403200

Gyógyped. ell. részesülö 1-4 évf. (2007-ben 8 hó) 194 371200 48008533 -48008533

Gyógyped. ell. részesülö 5-8 évf. (2007-ben 8 hó) 5 464 OOO 1546667 -1 546667

Gyógyped. ell. részesülö 5-8 évf. (2007-ben 8 hó) 55 603200 22117333 -22117333

Gyógyped. ell. részesülö 5-8 évf. (2007-ben 8 hó) 22 417600 6124800 -6124800

Gyógyped. ell. részesülö 5-8 évf.(2007-ben 8 hó) 222 371200 54937600 -54937600

Gyógyped. ell. részesülö óvodás (2007-ben 4 hó) 47 192 OOO 3008 OOO 192 OOO O -3008 OOO

Gyógyped. ell. részesülö óvodás (2007-ben 4 hó) 8 384 OOO 1024 OOO 384 OOO O -1 024 OOO

Gyógyped. ell. részesülö 1-4 évf. (2007-ben 4 hó) 2 240 OOO 160 OOO 17 240 OOO 4080 OOO 3920 OOO

Gyógyped. ell. részesülö 1-4 évf. (2007-ben 4 hó) 63 384 OOO 8064 OOO 186 384 OOO 71 168 OOO 63104 OOO

Gyógyped. ell. részesülö 1-4 évf. (2007-ben 4 hó) 23 192 OOO 1472 OOO 586 192 OOO 112640 OOO 111168 OOO

Gyógyped. ell. részesülö 1-4 évf. (2007-ben 4 hó) 176 192 OOO 11 264 OOO 192 OOO O -11 264 OOO

Gyógyped. ell. részesülö 5-8 évf. (2007-ben 4 hó) 5 240 OOO 400 OOO 240 OOO O -400 OOO

Gyógyped. ell. részesülö 5-8 évf. (2007-ben 4 hó) 63 384 OOO 8064 OOO 384 OOO O -8064 OOO

Gyógyped. ell. részesülö 5-8 évf. (2007-ben 4 hó) 20 192 OOO 1280 OOO 192 OOO O -1 280 OOO

Gyógyped. ell. részesülö 5-8 évf. (2007-ben 4 hó) 203 192 OOO 12992 OOO 192 OOO O -12992 OOO

Gyógyped. ell. rész. 9-13 évf. szakm. tanuló 8 hó 464 OOO O O

Gyógyped. ell. rész. 9-13 évf. szakm. tanuló 8 hó 35 603200 14074667 -14074667

Gyógyped. ell. rész. 9-13 évf. szakm. tanuló 8 hó 88 371200 21777 067 -21 777067

Gyógyped. ell. rész. 9-13 évf. szakm. tanuló 8 hó 13 417 600 3619200 -3619200

Gyógyped. ell. rész. 9-13 évf. szakm. tanuló 4 hó 41 384 OOO 5248 OOO 384 OOO O -5248 OOO

Gyógyped. ell. rész. 9-13 évf. szakm. tanuló 4 hó 108 192 OOO 6912 OOO 192 OOO O -6912 OOO

Gyógyped. ell. Rész szakisk 9-10 évf.tanuló 4hó. 18 192 OOO 1 152 OOO 192 OOO O -1 152 OOO

Fejlesztö iskolai okt.résztvevö tan. 312 OOO O 312 OOO O O

Korai fejlesztés gondozás 90 240 OOO 21600 OOO 97 240 OOO 23280 OOO 1680 OOO

Fejlesztö felkészítés 17 325 OOO 5525 OOO 19 325 OOO 6283333 758333

Kollégiumi ellátás.nevelés 955 318 OOO 303902 OOO 826 318 OOO 175112 OOO -128790 OOO

Kollégiumi ellátás.nevelés 972 186 OOO 60264 OOO 60264 OOO
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Sajátos nev.igényű ell.kollégiuma 172 645 OOO 110725 OOO 149 645 OOO 64070 OOO -46655 OOO

Sajátos nev.igényű ell.kollégiuma 185 OOO O O

Napközis foglalkozás 403 23 OOO 9269 OOO 417 23 OOO 6394 OOO -2875 OOO

Nem magyar nyelven folyó nev.okt. cigány okt. O

-nemzeti etnikai nevelés oktatás 64 45 OOO 2880 OOO 85 45 OOO 3825 OOO 945 OOO

-két tanitási nyevű nemz.és nem nemz.oktatás 140 71500 9962334 137 71500 9819334 -143 OOO

2004/2005 évtől indított nyelvi előkészítő évf. 152 71500 10844167 149 71500 10629666 -214501

Étkeztetés általános: O O O

Étkeztetés normativ kedvezményezett, ingyenes 932 55 OOO 51260 OOO 1 241 55 OOO 68255 OOO 16995 OOO

Ingyenes étkező 238 55 OOO 13090 OOO 55 OOO O -13090 OOO

Ingyenes étkező 5.évfolyam 34 16 OOO 544 OOO

Készségfejlesztő felkészítés (8 hóra) 18 20500 246 OOO O 20500 O -246 OOO

Középfok bejáró 490 15 OOO 7365 OOO 341 18 OOO 5442 OOO -1 923 OOO

Tanulók ingyenes tankönyv támogatása 2477 10 OOO 24770 OOO 2272 10 OOO 22720 OOO -2050 OOO

Tanulók általános tankönyv támogatása 6989 1000 6989 OOO 6273 1000 6273 OOO -716 OOO

Pedagógiai szakmai szolgáltatás (8 hóra) 4627 720 3333120 O 720 O -3333120

Feladatmut. kötött állami hozzáj.mindössz: 5056300143 4691175316 -365124827

Megyei önkormányzat SZJA részesedése: O O O

-egységesen 355 OOO OOO 355 OOO OOO 355 OOO OOO 355 OOO OOO O

-megye lakosságszáma alapján 336284 110 36991240 335025 110 36852750 -138490

-megyei fennt.int.ellátottjai után 15601 20 OOO 312020 OOO 14398 20000 287960 OOO -24060 OOO

SZJA részesedés összesen: 704011240 679812750 ·24198490

Központositott támogatások összesen: 5760311383 5370988066 ·389323317

Kötött felhasználásu támogatások: O O O

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 780 11 700 9129900 669 11 700 7827300 -1 302600

Pedagógiai szakszolgálat 44 1020 OOO 45220 OOO 40 1020 OOO 40460 OOO -4760 OOO

Szociális továbbképzés szakvizsga 784 9400 7369600 O -7369600

Belső ellenőrzési feladatok támogatása O O O O O

Megyei Közoktatási Közalapítvány tám. 65230265 38221639 -27008626

Szociális továbbképzés szakvizsga 793 9400 7454200 7454200

Kötött felhasználásu támogatások összesen: 126949765 93963139 -32986626

Kleg. tám. az önkormányzat bérkiadásaihoz O O O

Központositott támogatások mindösszesen: 5887261148 5464951205 -422309943

2008. július 1.                                                                                                                                                  366



9.sz.Melléklet
a közgyülés önként vállalt feladatairól

ezer Ft

Megnevezés 200S.évi terv

Kulturális feladatok, képzőművészet támogatása
Költészet napi versmondóverseny B.szárszó 150
Megyei művészeti djjakra 700
Somogyi Fotóklub támogatására 300
Hagyományőrző egyesületek támogatására IMegyei
Népművészeti Egyesület,Honismereti Szövetség, Kapos-
Art,Néptánc Szövetségl 800
Képzőmüvészek és képzőművészetimühelyek támogatása 500
Csiky Gergely Színház támogatása 11000
Országos Közmüvelődési Konferencia megrendezésére 300
Múzeumok Hosszú Ejszakája (Szenna) rendezvényre 100
Somogyi Népművészet támogatására 500
Kiemelkedő megyei intézményi programokra 1000
Összesen 15350

Sportfeladatok

Sportcélu tevékenység és sportrendezvények támogatására 700
Hónap Sportolója rendszer működtetése 200
Sportmúzeum Alapitvány támogatására 500

Somogy legjobb felnőtt, utánpótlás és diáksportolója cím 500
Szövetségi aktivisták jutalmazására 700
Alpok-Adria Nyári lfiusági Játékokra 1800
Nagyatádi Strandkézilabda EB megrendezésére 500
III. kcs. Diákolimpia Országos döntő megrendezésére 500
Összesen 5400

Idegenforgalmi, turisztikai feladatok
Vásárdiiakra, vásárokon való részvételre 700
Falunapj rendezvényekre 500
Babócsai Basakert rendezvényének támogatása 100

Szőcsénypusztai Megyei Vadásznap rendezvényének támogatása 100
Királyi Szakácsok Nyomdokán HagyományőrzőEgyesület
támogatására 200

Somogy Megyei Falusi Turizmus Szövetség támogatására 200

Idegenforgalmi, turisztikai rendezvényekre (Asztali Örömök) 6 OOO

Somogy megyét bemutató megyei programokra 5 OOO
Lovasakadémia támogatása (mesterek tornája XXI.
Világkupa,egyéb rendezvényekre) 4 OOO

Nemzeti Vágta rendezvényekre 1000
"Örökségünk Somogyország Kincse" 500
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ÖSszesen 18300

Ifjúsági feladatok, diákklubok, baráti körök támogatása

Somogyiak Baráti Körének programjaira 200
Somogyi Egyetemisták,Főiskolások Közalapitvány támogatása 700
Szent István Egyetem Somogyi Diákok Klubia programjaira 200
Szabadon felhasználható lfiúsági keret 1300

Összesen 2400

Kisebbségek támogatása

Cigány szervezetek,eoyesOletek támoaatására 2 OOO

Esélyek Háza rendezvényeire 360

Összesen 2360

Nyugdijasok támogatása

Nyugdijas keret (benne:ldősekHónapja rendezvényeire és a
Nyugdíjas Gála díjaira) 1500

Öszi Napfény tábor, Jó Egészség tábor támogatására 1000
"Reumakúra" megyei nyugdíjas rendezvényre,sportnapra 300

IdősOgyi Tanács támogatása (benne:Barcsi Nyugdíjas Találkozó
,Nyugdijas vezetők továbbképzése) 4000

Szociálpolitikai rendezvényekre,szakmai utakra 100
Idősek Hónapja kiadványra 150

Nyugdíjasok Szervezeteinek SM. Szövetsége támogatására 500
Összesen 7550

Rend6rségi feladatok

BOnmegelőzési ,közrend és közbiztonsági feladatokra 1000
Három Balatoni megye Közbiztonsági Tanácsadó TestOletének
támogatása 500

Összesen 1500

Tudomány támogatása

Tudósklub támogatása 150

Tudományos Életért Alapítvány támogatása 200

Somogy meoye Tudományos Pályadíiára 100

Összesen 450

Szervezetek, egyesületek támogatása

Megye Város közös keret 5 OOO
Megyei Tűzoltó Szövetség támogatására 800

Társadalmi és Civil szervezetek, EoyesOletek támooatására 600

Polgárőrség szervezeteinek támogatására 800

Somogyi Huszárok támogatására 300
Somogy Megye Civil Fórum mOködésére és rendezvényeink
támogatására 300

Határon túli magyar szervezetek támogatására (Csángóbál) 300
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Összesen 8100

Kiadványok támogatása

Megyét bemutató kiadványokra 3500

Somogyi Honismeret c.folyóirat és egyéb helytörténeti kiadványok
támogatása 500

Megyei turisztikai kiadványokra 2 OOO

Összesen 6000

Egyházak támogatására 1200

Önkormányzati feladatok

Elnöki keret 6500

Megyei PR feladatokra 2500

Megyenapi programokra 3 OOO

Somogy megye értékes fáinak,területeinek védetté nyilvánitása 300

Somogy Kincse Park bövitésére,faültetésekre 150

Bursa Hungarica ösztöndijra 7 OOO

Médiák támogatására 22500

Bizottsági keretek 4300

Somogysárdi önkormányzat részére munkaruha és
munkaeszköz beszerzésre 4000

Összesen 50250

Mindösszesen 118860

* pályázati önerő
** ebből 7.500 eFt pályázati forrás

*

**
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10/2008. (VII. 1.) számú

rendelete

A Somogy Megyei Önkormányzat pályázati
eljárás rendjéről szóló rendelet megalkotásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés a Helyi önkor
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdés alapján a hazai és Európai Uniós
pályázati támogatások felhasználásának hatékony
sága, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való
megfelelés érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet tárgya

1.§

A jelen rendelet tárgya a Somogy Megyei Ön
kormányzat (továbbiakban: önkormányzat) által
végzett pályázati tevékenység kapcsán követendő

eljárás.

Pályázatok köre

2.§

A rendelet az alábbi pályázati források felhaszná
lásának eljárásrendjére vonatkozik:

a Magyar Köztársaság mindenkori költségve
tésében előirányzott központi és decentralizált
állami támogatások,
a mindenkori Nemzeti Fejlesztési Terv (Új
Magyarország Fejlesztési Terv) alapján meg
hirdetett pályázati források (Európai Uniós
források),
az Európai Unió forrásaiból biztosított közvet
len támogatások (Közösségi Kezdeményezé
sek - "Brüsszeli pályázatok"),
egyéb pályázati támogatások (alapítványok,
vállalatok, egyéb).

Döntés-előkészítés és döntés az elkészítésre ke
rülő pályázatok köréről

3.§

(1) Az egyes pályázatok beadásával, illetve meg
valósításával kapcsolatosan előzetes döntés szük
séges a következők szerint:

a.) Amennyiben a pályázathoz nem szükséges
önerő, vagy az önerőt az intézmény saját költ
ségvetése terhére biztosítja, úgy az érintett in
tézmény előzetes tájékoztatást küld a Somogy

Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiak
ban:Hivatal) részére.

b.) Amennyiben a pályázathoz szükséges ön
erő és azt az önkormányzat költségvetésé
ből biztosítja, úgy az alábbi döntés szük
séges:

b.l) A Somogy Megyei Önkormányzat és
intézményeinek a 6.§. (1) bekezdése
szerinti fejlesztési tervében (további
akban: fejlesztési terv) szereplő, vala
mint a regionális területfejlesztési pá
lyázati források terhére beadásra kerü
lő projektek esetében előzetesen a
közgyűlés dönt a pályázat beadásáról a
(2) bekezdés szerinti formában.

b.2) Fejlesztési tervben nem szereplő pro
jektek esetében az érintett intézmény
kérelemmel fordul az önkormányzat
hoz a saját erőhöz való hozzájárulás
érdekében, amelyről a közgyűlés elnö
ke dönt.

b.3) A regionális turisztikai pályázati for
rások, valamint a Közösségi Kezde
ményezések kerete terhére benyújtásra
kerülő ún. "Brüsszeli pályázatok" ön
erő szükséglete az önkormányzat éves
költségvetésében önálló költségvetési
soron szerepelnek, ennek megfelelően

a kapcsolódó rendelet elfogadásával
adja meg a közgyűlés a felhatalmazást
a pályázatok beadására.

(2) A közgyűlési döntést igénylő pályázatok ese
tében az előterjesztésnek a következőket kell
tartalmaznia:

projekt leírása
projekt ütemezése (mérföldkövek)
indikátorok, eredmények, működésre gya
korolt hatás
költség és forrásösszetétel.

Pályázati projektek előkészítésénekengedélye
zése

4. §

(1) Amennyiben a pályázatfigyelés során megfele
lő pályázat kerül kiválasztásra, úgy - a döntést
alátámasztó adatok feltérképezését követően 
"ENGEDÉLYEZÖ LAP" kitöltése szükséges a
tisztségviselők számára (ld. 1. számú melléklet).
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A projektek előkészítése és a pályázatok elkészí
tése a tisztségviselők hozzájárulását követően

történik.

Záró rendelkezések

6.§

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Somogy Megyei
Önkormányzat Főjegyzőjét, hogy a jelen Rende
letben nem szabályozott kérdésekben Főjegyzői

utasítást adjon ki.

(2) Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép ha
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után kez
deményezett pályázatokra kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet mellékietei l-3-ig terjednek az
alábbiak szerint:

1. számú melléklet: Projekt engedélyező lap
2. számú melléklet: Adott évi pályázati tevé

kenység ütemezéséről szóló
közgyűlési tájékoztató tar
talma

3. számú melléklet: Fejlesztési terv tartalma

(2) Az előkészítés keretében végzett tevékenysé
gek tartalma és költségei tekintetében irányadók a
pályázati felhívásban szereplő elszámolható költ
ségekre vonatkozó korlátozó feltételek.

Nyilvántartások

5.§

(1) Fejlesztési terv

a.) A Somogy Megyei Önkormányzat és in
tézményeinek fejlesztési elképzeléseiről az
önkormányzati ciklusok kezdetén fejlesz
tési tervet kell készíteni. A tervben szerep
lő adatokat lásd a 3. számú mellékletben.

b.) A fejlesztési tervhez kapcsolódóan - az
egyes projektek fontossági sorrendjét és a
pályázatok megjelenésének időrendjét te
kintve - fejlesztési ütemtervet kell készí
teni, amely prioritási (és idő-) rendben tar
talmazza az adott időszakban megvalósí
tásra kerülő projekteket.

c.) Mind a fejlesztési tervet, mind pedig az
ütemtervet és azok módosításait a közgyű

lésnek el kell fogadnia.

(2) Beszámoló a pályázati tevékenységről

a.) A pályázati adatbázis alapján legkésőbb az
adott évi második közgyűlésen összesítő

tájékoztatást kell készíteni az önkormány
zat és intézményeinek előző évi pályázati
tevékenységéről.

A kimutatás tartalma:
- intézményenkénti tételes adatok (projekt

címe, igényelt támogatás, megítélt támo
gatás, összköltség, státusz)

- intézményenkénti összesen adatok
- intézménycsoportonkénti összesen ada-

tok

b.) Legkésőbb az adott évi második közgyűlé

sen tájékoztatást kell adni a közgyűlés

számára az adott évi pályázati tevékenység
ütemezéséről. (lásd 2. számú melléklet)

c.) A pályázatok állásáról negyedévente be
számolót kell készíteni a közgyűlésnek.

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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PROJEKT ENGEDÉLYEZŐLAP

1. számú melléklet

(Számadatok forintban)
Kezdeményező

(hivatal/intézmény)
PályázatbóVsaját erőből
kerül megvalósításra
Projektgazda
Pályázati felhívás címe
Pályázat beadásának
határideje
Projekt címe
Projekt rövid leírása
Becsült költség
Előkészítés költsége és
összetétele (tervezés, stb.)
Támogatás mértéke/összege
Saját erő mértéke/összege
Szükséges háttér-
dokumentáció
Rendelkezésre álló háttér-
dokumentáció
Fejlesztési tervhez
igazodik?
Fejlesztési terv szerinti
tervezett kezdés/pályázás
éve
Közbeszerzés
Külső pályázatíró/szakértő

igénybevétele indokolt?
Megjegyzés
Vezetői támogatás esetén
ütemterv
Dátum
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2. számú melléklet

Adott évi pályázati tevékenység ütemezéséről szóló közgyűlési tájékoztató tartalma

Projekt
címe

Projekt l

Projekt
gazda

Forrás
(pályázat

kódja vagy
kötvény)

Mérföldkövek
(tObb

tevékenységek)

Mérföldkövek ütemezése (Gannt diagramm)

Xl
I

Projekt2

Projekt3

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

o

o

o

o

o

o

o

o
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Fejlesztési terv tartalma

3. számú melléklet

Megvalósítás kódja Lehetséges verziók:
- l. kód: időszak l. évében pályázott projekt
- 2. kód: időszak 2. évében pályázott projekt
- 3. kód: időszak 3. évében pályázott projekt
- 4. kód: teljes egészében kötvényből finanszírozott projekt
(nincs rá pályázat, vagy nagyságrendje folytán nem célszerű

pályázni, de indokolt a megvalósítása)
- 5. kód: a projekt megvalósítására jelenleg nem ismert forrás,
vagy nem indokolt az érintett időszakban a megvalósítása
(amennyiben a későbbiekben ismertté válik kapcsolódó pályázat,
meg kell vizsgálni a pályázás lehetőségét - ez abban az esetben
releváns, ha csak forrás hiányában kapta ezt a kódot)

Erintett intézmény
Település
Projekt címe
Becsült költség
Részletek A projekt leírása, ahol indokolt a kifejtés
Indoklás Projekt szükségességét alátámasztó indokok
Megjegyzés
Forrás Megvalósítás forrása (pályázat vagy kötvény)
Forrás kódszáma EU forrás esetén a pályázat kódszáma
Támogatás mértéke Amennyiben ismert a pályázati forrás, itt kerül feltüntetésre a

támogatás százaléka, amennyiben saját erőből (kizárólag
kötvényből) javasolt a megvalósítás, úgy ez a cella üres.
(Kitöltésre kerül azon esetekben is, amikor van ugyan pályázati
lehetőség, de nem indokolt az érintett időszakban az adott
projekt pályázása.

Támogatás összege Saját erőn felül, pályázatból, vagy egyéb forrásból biztosítható
összeg (Kitöltésre kerül azon esetekben is, amikor van ugyan
pályázati lehetőség, de nem indokolt az érintett időszakban az
adott projekt pályázása.

Szükséges saját erő Támogatáson felül biztosított összeg, illetve amennyiben teljes
egészében kötvényből javasolt a megvalósítás, ez az összeg
megegyezik a becsült költséggel. (Kitöltésre kerül azon
esetekben is, amikor van ugyan pályázati lehetőség, de nem
indokolt az érintett időszakban az adott projekt pályázása.

Egyes éveket érintő Ezen oszlopokban csak azon projekteket szükséges jelölni,
kiadás a projekt amelyek megvalósítása támogatásból, illetve teljes egészében
kapcsán kötvényből javasolt. Ezen összegek jelölik az egyes években a

támogatáshoz biztosított saját erőt, illetve azon projekteknél,
ahol teljes egészében kötvényből javasolt a megvalósítás, ott az
éves költséget. Ebben az oszlopban tehát az 1-4-es megvalósítási
kóddal ellátott (tehát a megvalósítani javasolt) projektekhez kell
számot rendelni.

Pályázat benyújtás Üres abban az esetben, ha nem javasolt adott időszakban, illetve
tervezett éve ha teljes egészében kötvényből javasolt a megvalósítása.
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Támogatott Az elkövetkezendő 2 évben a keret nagysága alapján
pályázatok száma támogatásra kerülő pályázatok várható száma (Akciótervében
országosan meghatározva) - tervadat, csak iránymutató. Csak a saját erőt

igénylő pályázatok esetében kerül feltüntetésre, mivel a 100 %
támogatással bíró pályázatok esetében nem terheli a
költségvetést, akárhány pályázat is kerül beadásra.

Koncepcióhoz A megyei önkormányzat szakmai koncepcióinak való
igazodás megfelelés:

1: szorosan kapcsolódik
2: kapcsolódik
3: kevésbé kapcsolódik

Státusz Az adat jelzi, hogy a projekt éppen milyen stádiumban van. (pl.
beadott pályázat, megvalósítás alatt, megvalósult, stb.)
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III. RÉSZ

A MEGYEI KÖZGYŰLÉSHATÁROZATAI

48/2008.(VI.6.) KH

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság2007.
évi munkája

1.) A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Me
gyei Rendőr-főkapitányság 2007. évi munká
járól szóló megyei rendőr-főkapitány által elő

terjesztett beszámolót elfogadja.

2.) A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében
szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett
munkájukért, valamint felkéri a megyei rend
őr-főkapitányt, hogyamegye közrendjének,
közbiztonságának és bűnügyi helyzetének ja
vítása, továbbá a határrend biztonságának és a
határforgalom zavartalanságának megőrzése

érdekében tegyen további intézkedéseket.

Felelős: Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke
(a határozat közléséért)

Határidő: 2008. június 30.

49/2008.(VI.6.) KH

A kitüntető díjak alapításáról és adományozá
sának rendjéről szóló rendelet megalkotása

A közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és ado
mányozásának rendjéről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalását követően nem alkot új rendeletet.

SO/2008.(VI.6.) KH

A Somogyi Térségi Integrált Szakképző Köz
pont, Siófok alapító okirata

1. A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. augusz
tus 4. napjával, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként, Siófok, Bakony u. 2.
szám alatti székhellyel megalapítja a Somogyi
Térségi Integrált Szakképző Központ Közép
iskola, Szakiskola és Kollégium többcélú kö
zös igazgatású közoktatási intézményt az
alábbi székhely és tagintézményekkel:

Székhely: Somogyi nSZK Baross Gábor Kö
zép- és Szakiskola, Siófok

Tagintézmények:
Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola,
Rudnay Gyula Középiskolája és Szakisko
lája, Tab;
Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Nagyváthy János Középiskolája és Szak
iskolája, Csurgó;
Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola,
Mathiász János Középiskolája és Szakis
kolája, Balatonboglár;
Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Krúdy Gyula Szakközépiskolája és Szak
iskolája, Siófok;
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Dráva Völgye Középiskolája, Barcs;
Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Bacsák György Szakképző Iskolája, Fo
nyód;
Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Nagyatádi Szakképző Iskolája, Nagyatád
Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Központi Kollégiuma, Barcs

2. A Somogy Megyei Közgyűlés az újonnan ala
pított intézmény számára az egységes szerke
zetbe foglalt alapító okiratot kiadja.

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő 2008. június 15.

3. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja a me
gyei főjegyzőt az új intézmény törzskönyvi
nyilvántartást vezető szervhez történő bejelen
tésére (KIR).

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 30 napon belül

4. A Somogy Megyei Közgyűlés 2008. augusz
tus 3-i határidővel jogutódlással megszünteti a
Baross Gábor Középiskola és Szakiskolát,
Siófok; a Krúdy Gyula Szakközépiskola és
Szakiskolát, Siófok; a Bacsák György Szak
képző Iskolát, Fonyód; a Mathiász János Kö
zépiskola és Szakiskolát, Balatonboglár; a
Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és
Kollégiumot, Tab; a Nagyváthy János Közép
iskola, Szakiskola és Kollégiumot, Csurgó; a
Dráva Völgye Középiskola és Kollégiumot,
Barcs; a Nagyatádi Szakképző Iskolát, Nagya
tád. Az intézmények teljes körű jogutódja a
Somogyi Térségi Integrált Szakképző Köz-
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pont Középiskola, Szakiskola és Kollégium,
Siófok. Az erről szóló megszüntető okiratokat
kiadja.

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2008. június 15.

5. A Mátyás Király Gimnáziumnak 2008. au
gusztus 4-i határidővel - az intézményátszer
vezés következtében, a postaforgalmi képzés a
Bacsák György Szakképző Iskolához történő

integrálása miatt - a módosított alapító okira
tot kiadja.

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2008. június 15.

6. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli, hogy
a Somogyi Térségi Integrált Szakképző Köz
pont indításával kapcsolatos feladatok előké

szítésére készüljön intézkedési terv a felelősök

és határidők megjelölésével a soron kívüli
közgyűlésre.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. július 3.
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ALAPÍTÓ OKIRAT

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, a későbbi Baross Gábor
Szakmunkásképző és Szakközépiskola, a jelenlegi Baross Gábor Középiskola és
Szakiskola, Siófok, az 1953-ban a Somogy Megyei Tanács által alapított, Rudnay
Gyula Középiskola és Kollégium, a jelenlegi Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola
és Kollégium, Tab, a Földművelésügyi Minisztérium által 1953-ban alapított csurgói
Nagyváthy János Ipari és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
alapító okiratának módosításával és a Somogy Megye Önkormányzatának Gimnáziuma
és Szakközépisko1ája, (alapítója 1792-ben gróf Festetics György), a jelenlegi
Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó, a Mezőgazdasági

és Élelmezésűgyi Minisztérium által 1964-ben alapított Kertészeti Szakiskola, a későbbi

Mathiász János Középiskola, a jelenlegi Mathiász János Középiskola és Szakiskola,
Balatonboglár, a Siófok Városi Tanács által 1969-ben alapított Kereskedelmi Iskola, a
későbbi Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Közgazdasági Szakközépiskola,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Intézet, a jelenlegi Krúdy Gyula
Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok, a Barcs Községi Tanács által 1961-ben
alapított gimnázium, illetve az 1978-ban Barcs Nagyközségi Tanács által alapított
Erdészeti, Vízépítési, Vízgazdálkodási Szakközépiskola, közös igazgatású intézmény, a
jelenlegi Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs, a Somogy Megyei Tanács
által 1974-ben alapított fonyódi Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskola, 521. sz.
Szakmunkásképző Intézet és Kollégium, ajelenlegi Bacsák György Szakképző Iskola,
Fonyód, a Somogy Megyei Tanács által 1974-ben alapított Nagyatádi Szakképző

Iskola, Nagyatád intézmények - a Somogy Megyei Közgyűlés 13/2008.(11.8.) sz.
határozatával elrendelt - integrálásával az intézmények teljes körű jogutódjaként az
átszervezés folytán - 2008. augusztus 4-i hatállyal - a többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény neve:

Rövid neve:

Rövidített neve:

székhelye:

telephelye:

tagintézményei:

telephelye:

Somogyi Térségi Integrált Szakképző

Központ Középiskola, Szakiskola és
Kollégium

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola

Somogyi TKSZ

Somogyi TISZK
Baross Gábor Közép-és Szakiskola
8600 Siófok, Bakony u. 2.

8600 Siófok, Fő u. 258.

1. Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Rudnay Gyula Középiskolája és
Szakiskolája
8660 Tab, Virág u. 12-14.
8653 Ádánd, Árpád u. 4.
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telephelyei:

telephelyei:

telephelye:

telephelye:

telephelye:

telephelyei:

Az intézmény felügyeleti szerve:

2

2. Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Nagyváthy János Középiskolája és
Szakiskolája
8840 Csurgó, Iharosi u. 2.

3. Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Mathiász János Középiskolája és
Szakiskolája
8630 Balatonboglár, Szabadság uA1.

8630 Balatonboglár, Szabadság u. 69.
8630 Balatonboglár, Szabadság u. 71.
8630 Balatonboglár, Mátyás K. u. 7.
8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 76.

4. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Krúdy Gyula Szakközépiskolája és
Szakiskolája
8600 Siófok, Koch R. u. 8.

8600 Siófok, Koch R. u. 10.
8600 Siófok, Somogyi B. u. 1.
8600 Siófok, Beszédes J. sétány 79.

5. Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Dráva Völgye Középiskolája
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.

7570 Barcs-Középrigóc

6. Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Bacsák György Szakképző Iskolája
8640 Fonyód, Béke u. 1.

8640 Fonyód, Hunyadi u. 3.

7. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Nagyatádi Szakképző Iskolája
7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6.

7500 Nagyatád, Petőfi S. u. 2.

8. Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Központi Kollégiuma
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
7570 Barcs-Középrigóc
8660 Tab, Virág u. 12-14.
8840 Csurgó, Iharosi u. 2.

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

4. Az intézmény vezetőjének

kinevezési rendje:

5. Az intézmény gazdálkodási
jogköre:

Számlavezető:

6. Az intézmény típusa:

7. Az intézmény évfolyamainak
száma, tagozat típusa:

székhely:

tagintézmények:

3

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgatói kinevezés - magasabb
vezetői megbízás a vonatkozó jogszabályok
szerint

Előirányzatok feletti rendelkezési jogo
sultság szempontjából teljes jogkörrel ren
delkező, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy
Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet
látja el.

OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Siófoki Igazgatósága

Többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény (gimnázium, szakközépiskola,
szakiskola, kollégium)

gimnázium 7-12. évfolyam
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola:
9-12., 1113., 2/14., 3/15. évfolyam,
szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12., 3/13.
évfolyam. Felsőfokú szakképzés: 1/13.,2/14.
évfolyam.
Nappali tagozat.

Somogyi nSZK
Baross Gábor Közép- és Szakiskola
8600 Siófok, Bakony u. 2.
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola:
9-12., 1/13., 1114. évfolyam, szakiskola: 9
10., 1111.,2/12.,3/13. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 700 fő

1. Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Rudnay Gyula Középiskolája és
Szakiskolája
8660 Tab, Virág u. 12-14.
Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium 9
12. évfolyam, szakközépiskola: 9-12.
1113., 1114. évfolyam, szakiskola 9-10.
1/11., 2/12., 3/13. évfolyam
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám 600 fő
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2. Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Nagyváthy János Középiskolája és
Szakiskolája
8840 Csurgó, Iharosi u. 2.
Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium 7
12. évfolyam; szakközépiskola 9-12,
1/13, 2/14. évfolyam; szakiskola 9-10.,
1/11., 2/12., 3/13. évfolyam; felsőfokú

szakképzés 1113.,2/14. évfolyam.
Nappali tagozat.
Maximálisan felvehető létszám: 700 fő

3. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Mathiász János Középiskolája és
Szakiskolája
8630 Balatonboglár, Szabadság uAl.
Nyelvi előkészítő osztály, szakközép
iskola: 9-12., 1/13., 2/14. évfolyam,
szakiskola: 9-10.,1/11.,2/12.,3114. év
folyam, felsőfokú szakképzés: 1/13,
2/14. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 530 fő

4. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Krúdy Gyula Szakközépiskolája és
Szakiskolája
8600 Siófok, Koch R. u. 8.
Nyelvi előkészítő osztály, szakközép
iskola: 9-12., 1113., 2/14., 3115., év
folyam, szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12.,
3/13. évfolyam, felsőfokú szakképzés:
1113.,2/14. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 990 fő

5. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Dráva Völgye Középiskolája
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
Gimnázium 7-12. évfolyam, nyelvi elő

készítő osztály, szakközépiskola: 9-12.,
1/13., 2/14., 3115 ..évfolyam, felsőfokú

szakképzés: 1113., 2/14. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 670 fő

6. Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Bacsák György Szakképző Iskolája
8640 Fonyód, Béke u. l.
Nyelvi előkészítő osztály, szakközép
iskola: 9-12. 1/13.,2/14. évfolyam, szak-
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iskola: 9-10., 1/11., 2/12., 3/13. év
folyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 650 fő

telephelye:

telephelyei:

8640 Fonyód, Hunyadi u. 3.
Szakközépiskola 9-12.
Maximálisan felvehető létszám: 140 fő

7. Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Nagyatádi Szakképző Iskolája
7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6.
Nyelvi előkészítő osztály, szakközép
iskola: 9-12., 1113., 2/14. évfolyam,
szakiskola: 9-10., 1111., 2/12., 3/13.
évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 520 fő

8. Somogyi nSZK Közép- és Szakiskola
Központi Kollégiuma
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
Kollégiumi férőhely 200 fő

7570 Barcs-Középrigóc
Kollégiumi férőhely 120 fő

8660 Tab, Virág u. 12-14.
Kollégiumi férőhely 80 fő

8840 Csurgó, Iharosi u. 2.
Kollégiumi férőhely 150 fő

Maximálisan felvehető létszám összesen: 5500 fő

Kollégiumi férőhely összesen: 550 fő

8. Az intézményalaptevékenysége:

a.) Szakágazati besorolása:

b.) EIIátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat
SZl 80224-1

SZl 80217-7

SZl 80214-4

SZl 55131-5

Középfokú oktatás, kollégiumi ellátás

853200

Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzé
sére felkészítő iskolai oktatás

Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés,
oktatás
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,
oktatás

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
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Szakfeladatok
SZJ 80216-6

SZJ 80218-8

SZJ 80221-4

SZJ 80222-5

SZJ 80225-2

SZJ 55232-3

SZJ 55241-1

SZJ 80121-4

SZJ 80215-5

SZJ 80341-6
SZJ 55132-6

SZJ 55233-4

SZJ 80219-9

SZJ 80223-6

SZJ 80401-7

SZJ 80226-3

6

Gimnáziumi felnőttoktatás

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakközépiskolai nevelése,
oktatása (testi és érzékszervi, látás-,
hallássérűlt)

Nappali rendszerű szakiskolai nevelés,
oktatás

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása
(integráltan oktatható enyhe értelmi
fogyatékos)

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakképesítést megszerzésére
felkészítő iskolai oktatása (testi és
érzékszervi, látás-, hallássérült)

Iskolai intézményi közétkeztetés (középfokú
képzésben résztvevő tanulók étkeztetése,
egyéb munkahelyi étkeztetés)

Munkahelyi vendéglátás

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása
(testi és érzékszervi, látás-, hallássérült)

Felsőfokú szakképesítést nyújtó oktatás
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
számára

Kollégiumi intézményi közétkeztetés

Szakközépiskolai felnőttoktatás

Szakiskolai felnőttoktatás

Iskolarendszeren kívüli nem szakmai
oktatás, vizsgáztatás

Szakképesítés megszerzesere felkészítő

iskolarendszerű felnőttoktatás
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SZ] 85129-7

SZ] 80511-3

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység

SZ] 55141-4

SZ] 75177-9

SZ] 75195-2

SZ] 75192-2

SZ] 80402-8

SZJ 92403-6

SZ] 01401-2

SZ] 01101-1

SZJ 74991-4

SZJ 70101-5

SZJ 75195-0

9. Az intézmény feladatának
ellátására szolgáló vagyon, és a
vagyon feletti rendelkezés joga:

7

Védőnői szolgálat

Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás

Üdültetés

Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő

szolgáltatás

Közoktatási intézményekben végzett kiegé
szítő tevékenységek

Önkonnányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás,
vizsgáztatás

Diáksport

Növénytennelési, kertészeti szolgáltatás

Növénytennelés és kertészet (gabonafélék,
egyéb növények tennelése)

Máshová nem sorolt gazdasági tevé
kenységet segítő szolgáltatás (környezet
védelmi felülvizsgálat)

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékeny
ségként

Az intézmény által használt ingatlanok:
8600 Siófok, Fő u. 258.
8600 Siófok, Koch R. u. 8.
8600 Siófok, Koch R. u. 10.
8600 Siófok, Somogyi B. u. l.
8600 Siófok, Beszédes J. sétány 79. Siófok
város,
8640 Fonyód, Béke u. 1.
8640 Fonyód, Hunyadi u. 3. Fonyód város,
7570 Barcs, Latinea S. u. 13.
7570 Barcs-Középrigóc, Barcs város
8630 Balatonboglár, Szabadság uAl.
8630 Balatonboglár, Szabadság u. 69.
8630 Balatonboglár, Szabadság u. 71.
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10. Az intézményi tevékenység
ellátásának módja:

Záradék:

8

8630 Balatonboglár, Mátyás K. u. 7.
8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 76. Balaton
boglár város,
7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6.
7500 Nagyatád, Petőfi S. u. 2. Nagyatád
város,
8840 Csurgó, Iharosi u. 2. Csurgó város
önkormányzatainak tulajdonát képezik, a
használati jog a Somogy Megyei
Önkormányzatot illeti meg.
A tabi tagintézmény ingatlanjai közül a 19/1.
és 19/2 hrsz-ú Tab város önkormányzatának
tulajdonát képezi. A 19/1/A hrsz-ú
Kollégium megjelölésü épület 1/2 arányban
Tab Város Önkormányzata, l/2 arányban a
Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát
képezik. A 19/1/A hrsz-ú épület mindenkori
tulajdonosait az épület fennállásáig a földre
térítésmentes használati jog illeti meg.
Az ádándi telephely müemlék ingatlanjai a
Somogy Megyei Önkormányzat tulaj
donában vannak. (571. hrsz-ú)
A mindenkor érvényes önkormányzati
vagyonrendeletben szabályozott módon és
feltételekkel rendelkezhet velük az
intézmény.

Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök
(gépek, berendezések, felszerelések,
jármüvek) használata leltár szerint.

Az intézmény tevékenységét az 1992. eVl
XXXVIII. törvény és a vonatkozó jogsza
bályok, valamint a Somogy Megyei
Önkormányzat rendeletei alapján és a
jóváhagyott Szervezeti és Működési

Szabályzatban részletezettek szerint végzi.

A 2008. JUlllUS 6. keltezésü alapító okiratot
SO/2008.(VI.6.) sz. határozatával jóváhagyta.

Megyei Közgyűlés

. '~-

..;.,. \.
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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 - 2008. augusztus 4-i hatállyal - az
alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény neve, székhelye:

2. Az intézmény felügyeleti szerve:

3. Az intézmény fenntartója:

4. Az intézmény vezetőjének

kinevezési rendje:

5. Az intézmény gazdálkodási
jogköre:

Számlavezető:

6. Az intézmény típusa:

7. Az intézmény évfolyamainak
száma, tagozat típusa:

8. Az intézményalaptevékenysége:

Mátyás Király Gimnázium
8640 Fonyód, Hunyadi 1. u. 3.

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Somogy Megyei Közgyűlés

hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés
- magasabb vezetői megbízás

Előirányzatok feletti rendelkezési jogo
sultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező részben önállóan gazdál
kodó költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati
Kincstári Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Fonyódi
Igazgatósága
Szám1aszám: 11743095-15399801

11743095-15399801-02130000

Gimnázium

Nyelvi előkéSZÍtő osztály, gimnázium
9-12. évfolyam
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám 460 fO

Középfokú oktatás
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2

a.) Szakágazati besorolása:
b.) Ellátandó alaptevékenység:

853100

Alapvető szakfeladat:
SZ] 80214-4 Nappali rendszerű,

nevelés. oktatás
gimnáziumi

Szakfeladatok:
SZJ 80215-5

SZJ 80402-8

SZJ 55232-3
SZJ 55241-1

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű gimnáziumi nevelése.
oktatása
Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás. vizsgáztatás
Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység

SZJ 70101-5
SZ] 75192-2

SZ] 92403-6

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Önkormányzatok. valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
Diáksport

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga: Az intézmény ingatlanjai 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 XXXVIll. 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 50/2008.(VI.6.) sz. határozatával
jóváhagyta.

,~ ,
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MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Somogy Megye Közgyűlése, mint a Baross Gábor Középiskola és Szakiskola, Siófok
alapítói jogainak gyakorlója a Munkaügyi Minisztérium által 1953-ban alapított MüM. 523.
sz. Helyiipari Iskola, a későbbi Baross Gábor Szakmunkásképző és Szakközépiskola nevet
viselő intézmény megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1)
bek. ej pontja, és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/l998.(XII.30.) Konn. rend.
11. § (1)-(3) bek., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6), ill. (13) bek.
alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki.

A megszünt intézmény neve, székhelye: Baross Gábor Középiskola és Szakiskola
8600 Siófok, Bakony u. 2.

A megszünt intézmény,
költségvetési szerv fenntartója:

mint Somogy Megyei Önkonnányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

A megszünt intézmény felügyeleti szerve: Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Az intézmény, mint költségvetési szerv
jogutódja:

A megszüntetés jogalapja:

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

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ
Középiskola, Szakiskola és Kollégium
8600 Siófok, Bakony u. 2.
a vagyon - ideértve a követeléseket, a
kötelezettségeket, beleértve a polgári jogiakat
is - feletti rendelkezési jogosultsággal.
Az intézmény használatában lévő

ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat
Siófok Város Önkonnányzata gyakorolja.

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

Az intézmény teljes jogú feladatellátási
jogutódja a Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola
és Kollégium (8600 Siófok, Bakony u. 2.).

Az intézmény
időpontj a:

megszüntetésének
2008. augusztus 3.

Záradék:
A Baross Gábor Középiskola és Szakiskolát, mint költségvetési szervet a Somogy Megyei
Közgyűlés 50/2008.(VI.6.) sz. határozatával az 1992. XXXVIII. tv. 90. § (1) bek. ej pontja
alapján megszüntette.
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MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Somogy Megye Közgyűlése, mint a Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok
alapítói jogainak gyakorlója a Siófok Városi Tanács által 1969. évben alapított Kereskedelmi
Iskola, a későbbi Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Közgazdasági
Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Intézet
nevet viselő intézmény megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
90. § (1) bek. c.! pontja, és az államháztartás működési rendjéről szóló 2l7/l998.(XII.30.)
Korm. rend. ll. § (1)-(3) bek., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6),
ill. (13) bek. alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki.

A megszűnt intézmény neve, székhelye,
telephelyei:

Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola
8600 Siófok, Koch R. u. 8.
8600 Siófok, Koch R. u. 10. (gyakorlóhely)
8600 Siófok, Somogyi B. u. 1. (gyakorlóhely)

A megszünt intézmény,
költségvetési szerv fenntartója:

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

A megszűnt intézmény felügyeleti szerve: Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Az intézmény, mint költségvetési szerv
jogutódja:

A megszüntetés jogalapja:

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

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ
Középiskola, Szakiskola és Kollégium
8600 Siófok, Bakony u. 2.
a vagyon - ideértve a követeléseket, a
kötelezettségeket, beleértve a polgári jogiakat
is - feletti rendelkezési jogosultsággal.
Az intézmény használatában lévő

ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat
Siófok Város Önkormányzata gyakorolja.

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

Az intézmény teljes jogú feladatellátási
jogutódja a Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola
és Kollégium (8600 Siófok, Bakony u. 2.).

Az intézmény
időpontja:

megszüntetésének
2008. augusztus 3.

Záradék:
A Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskolát, mint költségvetési szervet a Somogy Megyei
Közgyűlés a SO/2008.(VI.6.) sz. határozatával az 1992. XXXVIII. tv. 90. § bek. ej pontja
alapj án megszüntette.

~r.:
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MEGSZÜNTETÓ OKIRAT

Somogy Megye Közgyűlése, mint a Bacsák György Szakképző Iskola, Fonyód alapítói
jogainak gyakorlója a Somogy Megyei Tanács álta11974-ben alapított fonyódi Híradásipari és
Kereskedelmi Szakközépiskola, 521. sz. Szakmunkásképző Intézet és Kollégium
nevet viselő intézmény megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
90. § (1) bek. ej pontja, és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/l998.(XII.30.)
Korm. rend. ll. § (1)-(3) bek., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6),
ill. (13) bek. alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki.

A megszűnt intézmény neve, székhelye: Bacsák György Szakképző Iskola
8640 Fonyód, Béke u. l.

A megszűnt intézmény,
költségvetési szerv fenntartója:

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

A megszűnt intézmény felügyeleti szerve: Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Az intézmény, mint költségvetési szerv
jogutódja:

A megszüntetés jogalapja:

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

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ
Középiskola, Szakiskola és Kollégium
8600 Siófok, Bakony u. 2.
a vagyon - ideértve a követeléseket, a
kötelezettségeket, beleértve a polgári jogiakat
is - feletti rendelkezési jogosultsággal.
Az intézmény használatában lévő

ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat
Fonyód Város Önkormányzata gyakorolja

1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (l) bek. ej pont.

Az intézmény teljes jogú feladatellátási
jogutódja a Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola
és Kollégium (8600 Siófok, Bakony u. 2.).

Az intézmény
időpontja:

megszüntetésének
2008. augusztus 3.

Záradék:
A Bacsák György Szakképző Iskolát, mint költségvetési szervet a Somogy Megyei Közgyűlés
a 50/200S.(VI.6.) sz. határozatával az 1992. XXXVIII. tv. 90. § (1) bek. ej pontja alapján
megszüntette.
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MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Somogy Megye Közgyűlése, mint a Mathiász János Középiskola és Szakiskola,
Balatonboglár alapítói jogainak gyakorlója a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
által 1964-ben alapított Kertészeti Szakiskola, a későbbi Mathiász János Középiskola nevet
viselő intézmény megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1)
bek. ej pontja, az államháztartás működési rendjéről szóló 2l711998.(XII.30.) Konn. rend.
11. § (1)-(3) bek., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6), ill. (13) bek.
alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki.

A megszűnt intézmény neve, székhelye,
telephelyei:

Mathiász János Középiskola és Szakiskola
8630 Balatonboglár, Szabadság uA 1.
8630 Balatonboglár, Szabadság u.
69.(kihelyezett osztály)
8630 Balatonboglár, Szabadság u.
7l.(kihelyezett osztály)
8630 Balatonboglár, Mátyás K. u. 7.
(kihelyezett osztály)
8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 76.
(gyakorlóhely)

A megszűnt intézmény,
költségvetési szerv fenntartója:

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

A megszűnt intézmény felügyeleti szerve: Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Az intézmény, mint költségvetési szerv
jogutódja:

A megszüntetés jogalapja:

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

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ
Középiskola, Szakiskola és Kollégium
8600 Siófok, Bakony u. 2.
a vagyon - ideértve a követeléseket, a
kötelezettségeket, beleértve a polgári jogiakat
is - feletti rendelkezési jogosultsággal.
Az intézmény használatában lévő

ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat
Balatonboglár Város Önkormányzata
gyakorolja.

1992. évi XXXVIII. tv. 90. § cl) bek. ej pont.

Az intézmény teljes jogú feladatellátási
jogutódja a Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola
és Kollégium (8600 Siófok, Bakony u. 2.).

Az intézmény megszüntetésének 2008. augusztus 3.
időpont ja:

Záradék:
A Mathiász János Középiskola és Szakiskolát, mint költ$égv6:te'$r s!?ervet a Somogy Megyei
Közgyűlés a SO/2008.(VI.6.) sz. határozatával az 1992. XxxVIII: tv. 9,0. § (1) k. ej pontja
alapján megszÜlltette. '<-: '::~
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MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Somogy Megye Közgyűlése, mint a Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium,
Tab alapítói jogainak gyakorlója az 1953-ban a Somogy Megyei Tanács által alapított tabi
Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium nevet viselő intézmény megszüntetésére az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (l) bek. c./ pontja, és az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Konn. rend. 11. § (1)-(3) bek., valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6), ill. (l3) bek. alapján az alábbi
megszüntető okiratot adja ki.

A megszűnt intézmény neve, székhelye,
telephelye:

A megszűnt intézmény, mint
költségvetési szerv fenntartója:

Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és
Kollégium
8660 Tab, Virág u. 12-14.
8653 Ádánd, Árpád u. 4. (Gyakorlati oktatás)
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

A megszűnt intézmény felügyeleti szerve: Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Az intézmény, mint költségvetési szerv
jogutódja:

A megszüntetés jogalapja:

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

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ
Középiskola, Szakiskola és Kollégium
8600 Siófok, Bakony u. 2.
a vagyon - ideértve a követeléseket, a
kötelezettségeket, beleértve a polgári jogiakat
is - feletti rendelkezési jogosultsággal.
Az intézmény ingatlanai közül a 19/1. és 19/2
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
'h. arányban Tab Város Önkormányzata,'h.
arányban a Somogy Megyei Önkormányzat
tulajdonát képezik. A 19/11A hrsz-ú épület
mindenkori tulajdonosait az épület fennállásáig
a földre téritésmentes használati jog illeti meg.
Az ádándi telephely műemlék ingatlanai a
Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában
vannak. (571.hrsz-ú)

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

Az intézmény teljes jogú feladatellátási
jogutódja a Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola
és Kollégium (8600 Siófok, Bakony u. 2.).
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Az intézmény
időpontja:

2

megszüntetésének 2008. augusztus 3.

Záradék:
A Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kol1égiumot, mint költségvetési szervet a
Somogy Megyei Közgyűlés a 50/2008.(VI.6.) sz. határozatával az 1992. XXXVIII. tv. 90. §
(1) bek. ej pontja alapján megszüntette.
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MEGSZÜNTETÓ OKIRAT

Somogy Megye Közgyűlése, mint a Nagyváthy János Középiskola Szakiskola és
Kollégium, Csurgó alapítói jogainak gyakorlója a Földművelésügyi Minisztérium által 1953
ban 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 1996. augusztus l-i hatállyal
Nagyváthy János Középiskola nevet viselő intézmény megszüntetésére az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bek. ej pontja, és az államháztartás működési

rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Konn. rend. 11. § (1)-(3) bek., valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6), ill. (13) bek. alapján az alábbi megszüntető okiratot adja
ki.

A megszűnt intézmény neve, székhelye: Nagyváthy János Középiskola Szakiskola és
Kollégium
8840 Csurgó, Iharosi u. 2.

A megszűnt intézmény,
költségvetési szen' fenntartója:

mint Somogy Megyei Önkonnányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

A megszűnt intézmény felügyeleti szerve:

Az intézmény, mint költségvetési szerv
jogutódja:

A megszüntetés jogalapja:

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

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ
Középiskola, Szakiskola és Kollégium
8600 Siófok, Bakony u. 2.
a vagyon - ideértve a követeléseket, a
kötelezettségeket, beleértve a polgári jogiakat
is - feletti rendelkezésijogosuItsággal.
Az intézmény használatában lévő

ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat
Csurgó Város Önkormányzata gyakorolja.

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

Az intézmény teljes jogú feladatellátási
jogutódja a Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola
és Kollégium (8600 Siófok, Bakony u. 2.).

Az intézmény
időpontja:

megszüntetésének
2008. augusztus 3.

Záradék:
A Nagyváthy János Középiskola Szakiskola és Kollégiumot, mint költségvetési szervet a
Somogy Megyei Közgyűlés a 5012008.(VI.6.) sz. határozatával az 1992. III. tv. 90. §
(l) bek. ej pontja alapján megszüntette.
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MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Somogy Megye Közgyűlése, mint a Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs
alapítói jogainak gyakorlója - a Barcs Községi Tanács általl961-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 megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1)
bek. cj pon~a, és az államháztartás működési rendjéről szóló 21711998.(XII.30.) Korm. rend.
ll. § (1)-(3) bek., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. §(6), ill. (13) bek.
alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki.

A megszűnt intézmény neve, székhelye,
telephelye:

A megszűnt intézmény, mint
költségvetési szerv fenntartója:

Dráva Völgye Középiskola és Kollégium
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
7570 Barcs-Középrigóc
(kollégium, gyakorlóhely)
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

A megszűnt intézmény felügyeleti szenre: Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Az intézmény, mint költségvetési szerv
jogutódja:

A megszüntetés jogalapja:

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

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ
Középiskola, Szakiskola és Kollégium
8600 Siófok, Bakony u. 2.
a vagyon - ideértve a követeléseket, a
kötelezettségeket, beleértve a polgári jogiakat
is - feletti rendelkezési jogosultsággal.
Az intézmény használatában lévő

ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat
Barcs Város Önkormányzata gyakorolja.

1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (l) bek. cj pont.

Az intézmény teljes jogú feladatellátási
jogutódja a Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola
és Kollégium (8600 Siófok, Bakony u. 2.).

Az intézmény
időpontja:

megszüntetésének
2008. augusztus 3.

Záradék:
A Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, mint költségvetési szervet a Somogy Megyei
Közgyűlés a 50/2008.(VI.6.) sz. határozatával az 1992. XXXVIII. tv. 90. § (1) b k. cj pontja
alapján megszüntette.
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MEGSZÜNTETŐOKIRAT

Somogy Megye Közgyűlése, mint a Nagyatádi Szakképző Iskola alapítói jogainak
gyakorlója a Somogy Megyei Tanács által 1974-ben alapított Nagyatádi Szakképző Iskola
nevet viselő intézmény megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
90. § (l) bek. c./ pontja, és az államháztartás működési rendjéről szóló 2l7/l998.(XII.30.)
Korm. rend. ll. § (1)-(3) bek., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6),
ill. (13) bek. alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki.

A megszűnt intézmény neve, székhelye. Nagyatádi Szakképző Iskola
telephelye: 7500 Nagya~ Baross Gábor u. 6.

7500 Nagyatád, Petőfi S. u. 2 (gyakorIóhely)

A megszűnt intézmény,
költségvetési szerv fenntartója:

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

A megszűnt intézmény felügyeleti szerve: Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Az intézmény, mint költségvetési szerv
jogutódja:

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ
Középiskola, Szakiskola és Kollégium
8600 Siófok, Bakony u. 2.
a vagyon - ideértve a követeléseket, a
kötelezettségeket, beleértve a polgári jogiakat
is - feletti rendelkezési jogosultsággal.
Az intézmény használatában lévő

ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat
Nagyatád Város Önkormányzata gyakorolja.

A megszüntetés jogalapja: 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (1) bek. c./ pont

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

Az intézmény teljes jogú feladatellátási
jogutódja a Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola
és Kollégium (8600 Siófok, Bakony u. 2.).

Az intézmény
időpontja:

megszüntetésének
2008. augusztus 3.

.-
',.'

Záradék:
A Nagyatádi Szakképző Iskolát, mint költségvetési szervet a Somogy Megyei Közgyűlés a
50/2008.(VI.6.) sz. határozatával az 1992. XXXVIII. tv. 90. § (1) bek. ej pontja alapján
megszüntette.
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62/2008.(VI.6.) KH

A Kaposi Mór Oktató Kórház alapító okiratá
nak módosítása

A Somogy Megyei Közgyűlés a Kaposi Mór Ok
tató Kórház módosított alapító okiratát jóváhagy
ta.
A közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot az intézmény részére kiad
ja.

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: folyamatos
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ALAPÍTÓ OKIRAT

A Somogy Megyei Önkonnányzat 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:

Telephelyei:

2. Az intézmény felügyeleti szerve:

3. Az intézmény fenntartója:

4. Az intézmény vezetőjénekkineve
zési rendje:

s'. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Számlavezető:

Számlaszám:

6. Az intézmény típusa:

Kaposi Mór Oktató Kórház
7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.

Kaposvár, Gróf Apponyi Albert u. 16.
Kaposvár, Ezredév u. 13.
Kaposvár Töröcske
(Szociotherápia és Rehabilitáció)
Kaposvár, Guba S. u. 40.
Mosdós, Petőfi u. 4.
Tata, Hajdú u. 15.
Hévíz, Kossuth L. u. 7/a.
Budapest, Királyhágó u. 8.
Igal, Rákóczi tér 30.

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Somogy Megyei Önkonnányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

A Somogy Megyei Közgyűlés hatás
körébe tartozó főigazgatói kinevezés 
vezetői megbízás

Jogi személyként működő költségvetési
előirányzatok felett teljes jogkörrel ren
delkező, önállóan gazdálkodó költség
vetési szerv
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Kaposvári Fiók
11743002-15399526

Fekvő- és járóbeteg intézeti ellátás,
oktatás
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2

Az intézményalaptevékenysége:

a.) Szakágazati besorolása:

b.) Ellátandó alaptevékenysége:

Alapvető szakfeladat:
SZ] 85112-1

Szakfeladatok:
SZ] 85100
SZ] 85110
SZ] 85113-2

SZ] 85114-3
SZJ 85120
SZ] 85125-3
SZ] 85127-5
SZ] 85128-6
SZ] 85190
SZ] 85191-2
SZ] 85196-7
SZ] 85300
SZ] 85310
SZ] 85319-2
SZ] 85320
SZ] 85326-6

SZ] 80000
SZ] 80121-4

SZ] 80217-7

SZ] 80221-4

SZ] 80311-9
SZl 80321-8
SZ] 80331-7
SZ] 80341-6

SZ] 80402-8

861000

aktív fekvőbeteg ellátás

humán egészségügyi ellátás
fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása
rehabilitációt, utókezelést és gondo
zást nyújtó fekvőbeteg ellátás
krónikus fekvőbeteg ellátás
járóbetegek orvosi ellátása
foglalkozás-egészségügyi ellátás
járóbetegek szakorvosi ellátása
fogorvosi ellátás
egyéb humán egészségügyi tevékenység
anya-, gyennek- és csecsemővédelem

egészségügyi ellátás egyéb feladatai
szociális feladatok
szociális ellátás szállásnyújtással
egyéb szociális ellátás szállásnyújtással
szociális ellátás szállásnyújtás nélkül
nappali szociális ellátás (pszic
hiátriai, 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

Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:

TEÁOR 40.11
TEÁOR40.l3

TEÁOR40.30
TEÁOR 41.00

villamos energia tennelés
villamos energia elosztás - keres
kedelem
gőz és melegvíz-ellátás
víztennelés, -kezelés, -elosztás
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TEÁüR45.31
TEÁüR45.32
TEÁüR45.33
TEÁüR45.34
TEÁüR4773
TEÁüR52.32
SZJ 55142-5

SZJ 55241-1
TEÁüR 70.20
SZJ 73100

SZJ 74991-4

SZJ 75192-2

SZJ 91311

SZJ 92511-1
SZ] 93093-2

3

villanyszerelés
szigetelés
víz-gáz-fűtés szerelés
egyéb épületgépészeti szerelés
gyógyszer kiskereskedelem
gyógyászati termék kiskereskedelme
egyéb szálláshely szolgáltatás
(orvos-nővér szálló)
munkahelyi étkeztetés
ingatlan bérbeadás, üzemeltetés
műszaki és természettudományi
kutatás és kísérleti fejlesztés (orvos
tudományi, gyógyszerészeti)
máshova nem sorolt gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás
(tudományos rendezvények, kong
resszusok, konferenciák szervezése,
tanácsadás, szakértés)
önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
egyházi tevékenység:

kórházi lelkészi szolgálat
diakóniai szociális szolgálat

könyvtári,szakkönyvtáritevékenység
máshova nem sorolt egyéb szolgál
tatás (belső parkolás)

A gyógyszer kiskereskedelmi kiegészítő tevékenységben az intézmény
vállalkozási tevékenységet folytathat.

8. Az intézmény feladatainak ellátására
szolgáló vagyon, és a vagyon feletti
rendelkezés joga:

9. Az intézményi tevékenység ellátá
sának módja:

Záradék:

Vagyonleltár szerinti megyei önkor
mányzati tulajdonú ingatlan-, és
ingóvagyon

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.

Az alapító okiratot a Somogy Megyei ~zgJ1í.lés 62/2008.(VI.6.) sz. határozatával

J,óváhagyta. --<"Y:" f.<':~[J;~>"
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64/200S.(VI.6.) KR

A 200S. évi 4 milliárd forintos kötvénykibocsá
tás konverziója

1. A közgyűlés elrendeli, hogy a július 3-i soron
kívüli közgyűlésen hozzanak létre a frakciók
1-1 tagjából álló 3 fős ad-hoc bizottságot a
kötvénykibocsátással kapcsolatos pénzügyi
műveletekben történő döntéshozatalra. A bi
zottság felállításáig a közgyűlés a döntési ha
táskört a Pénzügyi Bizottságra ruházza.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. július 3.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért a 4
Mrd Ft-os kötvénykibocsátással kapcsolatos
pénzügyi műveletekkel, és felhatalmazza a
közgyűlés elnökét a döntéshozatalra feljogosí
tott bizottság döntésének megfelelő kötelezett
ségvállalásokra, amely alapján mintegy 300
millió Ft-os önkormányzati többletforrás (fej
lesztési céltartalék) realizálható.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: a pénzpiaci pozícióknak megfelelő-

en, értelem szerint

3. Utasítja a közgyűlés elnökét, hogya 2007. évi
2 Mrd Ft-os kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó
konverzió lehetőségét vizsgálja meg a kibo
csátásban közreműködő OTP Nyrt-vel
együttműködve. Kedvező esetben a döntésre
feljogosított bizottság döntésének megfelelően

hajtsa végre a szükséges pénzügyi művelete

ket.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: a pénzpiaci pozícióknak megfele-

lően, értelem szerint

4. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a
döntésre feljogosított bizottság döntésének
megfelelően az év során valamennyi, a 2007.
évi (2 Mrd Ft) és 2008. évi (4 Mrd Ft) köt
vénykibocsátással kapcsolatos - a pénzpiaci
pozíciók változásából adódó - és indokolt
tranzakciót hajtsa végre. A tett intézkedésekről
a döntést követő testületi üléseken adjon rész
letes tájékoztatást.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: a pénzpiaci pozícióknak megfele-

lően, értelem szerint

65/200S.(VI.6.) KR

A Somogyi TISZK-hez kapcsolódó uniós pá
lyázatok

1. A Somogy Megyei Közgyűlés kifejezi azon
szándékát, hogy benyújtja pályázatát a Nem
zeti Fejlesztési Terv II. keretében meghirdetett
A szak- és felnőttképzés struktúrájának át-

"
alakítására" elnevezésű, a "nSZK rendszer
továbbfejlesztése" című TÁMOP 2.2.3/0712.
pályázat második fordulójára és a "nSZK
rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fej
lesztések" című nop 3.1.1/0811. pályázati
felhívásra.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. június 10. (TÁMOP)

2008. június 16. (nOp)

2. A Somogy Megyei Közgyűlés biztosítja a
nop 3.1.1/08/1. pályázati felhívásra benyúj
tandó projekt 300 mFt-os önrészét a Somogy
Megyei Közgyűlés 2/2008.(11.8.) költségvetési
rendeletének 13. § (3) bekezdése alapján.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

66/200S.(VI.6.) KR

A Somogy-Flandria Inkubátorház Kft. pályá
zatához támogatás biztosítása

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy-Flandria
Inkubátorház Kft. Európai Uniós támogatás elnye
résére benyújtandó "XXI. századi korszerű konfe
renciaterem fejlesztése" elnevezésű pályázatának
önerejéhez, a 2008. évi kötvény-kibocsátás terhére
8 millió Ft támogatást biztosít.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. június 15.

67/200S.(VI.6.) KR

A Dél-Dunántúli Regionális Társulásban közö
sen végzett speciális gyermekvédelmi ellátás
finanszírozása

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a szigetvári
Speciális Gyermekotthon 2008. évi működési
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költségeire 11.526 eFt támogatást biztosít a
2008. évi költségvetés 5. sz. mellékletében e
célra biztosított összeg, valamint az általános
tartalék és a hitelemelés terhére.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

2. A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy
a fedezet költségvetési rendeleten történő át
vezetését a 2008. szeptemberi közgyűlésre ter
jessze elő.

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2008. szeptember 26.

68/2008.(VI.6.) KH

A megyei fenntartású szociális intézmények
átvilágítása

A Somogy Megyei Közgyűlés a szociális intéz
mények átvilágításáról szóló előterjesztést meg
tárgyalta, azzal egyetért.

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a fenntartásá
ban működő szociális intézményrendszer át
szervezését a következőképpen rendeli el:

a) A Somogy Megyei Óvoda, Általános Isko
la, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon, Somogyvár öreglaki te
lephelyén működő gyermekvédelmi in
tézmény fogyatékos személyek 76 férőhe

lyes ápoló-gondozó otthonává és 24 férő

helyes rehabilitációs célú lakóotthonává
történő átalakítása. Az öreglaki szociális
otthon ellátotti körének kialakítása érde
kében az alábbi átszervezési intézkedések
szükségesek:

a Drávakastély Szociális Otthon,
Drávatamási 27 fő kastélyosdombói ellá
tottjának áthelyezése az öreglaki intéz
ménybe;
az Együtt-Egymásért Szociális és Gyer
mekotthon, Barcs 30 fő rehabilitálható
állapotú ellátottjának áthelyezése az
öreglaki intézménybe;
a Somogy Megyei Óvoda, Általános Is
kola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon, Somogyvár 43 fő utó
gondozói ellátásban részesülő felnőtt ko-

rú ellátott áthelyezése az öreglaki intéz
ménybe.

b) A Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab
intézményellátotti körének módosításához
az alábbi átszervezési intézkedések szük
ségesek:

- a Szeretet Szociális Otthon, Berzence 30
fő pszichiátriai gondozott áthelyezése a
tabi intézménybe;
a tabi intézményből 30 fő súlyosan fo
gyatékos ellátott áthelyezése a barcsi in
tézménybe.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

2. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a
közgyűlés elnökét a szociális intézmények át
alakításához kapcsolódó 1. pontban meghatá
rozott szakmai feladatok ütemtervének elké
szítésére.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. augusztus 31.

69/2008.(VI.6.) KH

A Drávakastély Szociális Otthon
kastélyosdombói telephelyének kiváltása

1. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a
közgyűlés elnökét a Drávakastély Szociális
Otthon új férőhelyek kialakítását eredményező
tetőtér-beépítése kapcsán a beruházáshoz
szükséges tervezési (beruházás előkészítése,

építési és költségigény meghatározása) felada
tok elvégzésére.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

2. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a
közgyűlés elnökét az Öreglakon kialakításra
kerülő fogyatékos személyek ápoló-gondozó
otthona és fogyatékos személyek rehabilitáci
ós célú lakóotthona kapcsán a beruházáshoz
szükséges tervezési (beruházás előkészítése,

építési és költségigény meghatározása) felada
tok elvégzésére.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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3. A közgyűlés elrendeli, hogy a pontos adatok
ismeretében az előterjesztés a szociális intéz
mények átvilágításához készülő intézkedési
tervvel egy időben ismét a közgyűlés elé ke
rüljön.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

4. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a
közgyűlés elnökét a Drávakastély Szociális
Otthon majdan kiürülő kastélyosdombói épü
letének értékesítésére vonatkozó tárgyalások
megkezdésére.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

70/2008.(VI.6.) KR

A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásá
ban működő oktatási-nevelési intézményekben
a 2008/2009-es tanítási évben indítható iskolai
osztályok maximális osztálylétszám túllépésé
nek fenntartó i engedélyezése

1. A Somogy Megyei Közgyűlés engedélyezi,
hogya 2008/2009-es tanévben a Nagyatádi
Szakképző Iskola 9.A, 9.B, 9.C osztályát 36
fővel indíthassa.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés engedélyezi,
hogy a csurgói Nagyváthy János Középiskola,
Szakiskola és Kollégium 9.B szakközépiskolai
osztályát 41 fővel indíthassa.

3. A Somogy Megyei Közgyűlés engedélyezi,
hogy a siófoki Krúdy Gyula Szakközépis
kola és Szakiskola 9.A osztályát 39 fővel, 9.B
osztályát 41 fővel, 9.C osztályát 40 fővel és
nyelvi előkészítő osztályát 38 fővel indíthassa.

4. A Somogy Megyei Közgyűlés engedélyezi,
hogy a tabi Rudnay Gyula Középiskola, Szak
iskola és Kollégium 9.C szakiskolai osztályát
36 fővel indíthassa

5. A Somogy Megyei Közgyűlés engedélyezi a
2008/2009. tanévben a Mátyás Király Gim
názium és Postaforgalmi Szakközépiskola
10.B osztályában a 36 fős létszámot, II.B
osztályában a 38 fős létszámot, 12.A osztályá
ban a 38 fős létszámot, 12.B osztályában a
37 fős létszámot.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. június 30.

7112008.(VI.6.) KR

A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cse
lekvési Terve (2008-2011)

1. A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesz

tésben foglaltakkal egyetért.
A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági
Cselekvési Tervét (2008-2011.) elfogadja, és
ajánlásként eljuttatja valamennyi somogyi te
lepülés önkormányzatának.

Felelős:Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő:2008. július 31.

2. A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági
Cselekvési Tervében foglaltak megvalósulá
sának felülvizsgálatára 2010-ben kerüljön SOf.

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés alelnöke
Határidő: értelem szerint
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Somogy Megyei Önkormányzat
IFJúSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

2008-2011.

Kaposvár, 2008. május
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Bevezetés, előzmények

A Somogy Megyei Önkormányzat 2003. november 21-én közös Együttműködési

Nyilatkozatban deklarálta annak tényét, hogy fontosnak és szükségesnek tartja a megyei
ifjúsági szervezetekkel történő párbeszédet, valamint részt kíván venni az akkor alakult
Somogyi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum munkájában.
Az önkormányzat közgyűlése 2004-ben, az általa elkészített megyei ifjúságkutatás
megállapításaira alapozva a 127/2004.(XII.2.) számú határozatával fogadta el a
SOMOGY MEGYEI KÖZGYlTLÉS IFruSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁT. A
koncepció ajánlást tartalmazott Somogy megye települési önkormányzatai, oktatási és
kulturális intézményei, a társadalmi és gazdasági szervezetek, a civil szektor, kiemelten
a civil ifjúsági szervezetek, közösségek számára, hogy maguk is vizsgálják meg
településükön, a környezetükben élő fiatalok életkörülményeit, készítsenek
helyzetelemzést, és erre alapozva tervet az ifjúság élethelyzeténekjavítására.
A koncepció elkészítését az ifjúsági szervezetek szándéka és kezdeményezése mellett az
is indokolta, hogy a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumon belül erős törekvés volt
az ifjúsági stratégia, ágazati törvény megalkotására, mely végül nem valósult meg.

A szakminisztérium ezt követően a Belügyminisztériummal közösen a "helyi
önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására" írt
ki minden évben pályázatot, melyre a Somogy Megyei Önkormányzat folyamatosan
adott be pályázatot. A pályázaton elnyert összegből az önkormányzat - feladat-ellátási
szerződés, együttműködési megállapodás alapján - a Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezetével közösen Helyi Ifjúsági Irodát
hívott életre.
A pályázat keretében a Somogyi Ifjúsági Információs Pont Hálózat munkatársainak
képzéséhez is támogatást nyert az önkormányzat.

A teljes ifjúsági területet átölelő és azt lefedő komplex ifjúsági törvény nem született,
ezáltal az önkormányzatok kötelező feladatai e téren nem bővültek, ehhez kapcsolódó
normatíva azóta sincs. A 2005. áprilisában elkészült törvénytervezetet, - az ifjúsági,
családügyi, szociális és egészségügyi miniszter TI18903. számú törvényjavaslatát - nem
tárgyalta az Országgyűlés. Ezzel összefüggésben a Somogy Megyei Közgyűlés sem
vizsgálta felül ifjúságpolitikai koncepcióját. (A 127/2004.(XII.2.) közgyűlési határozat
ugyanis kimondta, hogy háromévente felül kell vizsgálni a koncepciót, ifjúsági
helyzetelemzést kell készíteni.

2008. év elején a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúsági Osztálya
megbízást kapott a Nemzeti Ifjúsági Stratégia kidolgozására. A 2008. március 14.-én
Kaposvárott tartott "Ifjúsági érdekképviseleti lehetőségek Somogyban" konferencia, a
2008. március 27.-én Budapesten tartott ifjúsági referensi munkaértekezlet, a 2008.
április 10-i "Település és Ifjúsága" országos szakmai konferencia mind megerősítették

egy megyei ifjúsági cselekvési program megszületésének szükségességét.
A kormányzati szándék, valamint az európai uniós gyakorlat is attól teszi függővé az
önkormányzatok pályázati indulásának lehetőségét, hogy rendelkeznek-e a közgyűlés

által megtárgyalt és elfogadott cselekvési tervvel, illetve ifjúsági párbeszéd rendszerrel.
Ez utóbbi (Somogyi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum) 2003. novembere óta
folyamatosan működik, tevékenységéről beszámol a közgyűlés Ifjúsági és Sport
Bizottságának.

2008. július 1.                                                                                                                                                  406



3

A cselekvési terv alapjait a Somogy Megyei Közgyűlés Ifjúságpolitikai Koncepciója
már tartalmazta, ennek XVIII. pontja a "Somogyi helyzetelemzésből következő

feladatok" .

A tervezet 2008-2011. közötti időtartamra vonatkozik, azaz középtávú terveket,
intézkedéseket tartalmaz. A benne foglalt konkrét feladatok végrehajtási határideje
minden év december 31-e. A Nemzeti Ifjúsági Stratégiának megfelelően javasolt a
kétévenkénti felülvizsgálat során az anyag aktualizálása, esetleges korrekciója.
A cselekvési terv végrehajtásáért felelős a közgyűlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó
alelnöke.
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I. Stratégiai célok:

• A megye ifjúságában rejlő erőforrások kibontakozásának és a korosztály
társadalmi integrációjának elősegítése.

• A somogyi fiatalok jobb életkörülményei és életesélyei biztosításának elősegítése.

• A fiatalok egyéni életpályájának, tervezhető életútjának segítése, az ehhez
szükséges környezet fejlesztése.

• Az ifjúsági korosztály és közösségei érvényesülésének támogatása, közösségi
aktivitásuk, szerepvállalásuk növelésével a felelősség, a tudatosság fejlesztése.

• A civil ifjúsági szervezetek számának a növelése, valamint az ifjúsági tevékenység
minőségének, szakmaiságának erősítése.

• A kulturált és tartalmas szabadidő eltöltés szervezése.
• A hátrányos helyzetű, kisebbségi fiatalok életesélyeinek növelése, az

esélyegyenlőség feltételeinek javítása, a réteg speciális programokon keresztül
történő társadalmi reintegrációja.

II. Ágazati célok

1. Tanulás, nevelés, képzés

• A települések megtartó erejének, a fiatalok helyben tartásánakérdekében magas
színvonalú oktatási szolgáltatásokat kell biztosítani mind az iskolai, mind az
iskolarendszeren kívüli oktatásban és képzésben.

• A versenyképes tudás érdekében indokolt az önálló élethez szükséges
kompetenciák megszerzéséhez kapcsolódó képességek fejlesztése.

• A megyei szakképzési rendszer a munkaerő-piaci igényekre épüljön, a
képességekre koncentráló, új integrált oktatási módszerek a1ka1mazásával. A
jelenleginél jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni a képesség és
készségfejlesztésre, a ku1cskompetenciák fejlesztésére, a nem formális oktatásra,
képzésre. A pályaorientációs tevékenység és az egész életen át tartó tanulás
tervezése, fejlesztése érdekében karrier-tanácsadás kialakítása szükséges.

• Az eredményesebb képzés érdekében, a tudatos pályaorientáció segítésével a Dél
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak, a
Foglalkozási Információs Tanácsadó tevékenységének még aktívabb
igénybevételére való figyelem felhívással, a szakemberek bevonásávallehetőséget

kell teremteni a fiatalok minél szélesebb körű tájékozódásának elősegítésére.

• A hátrányos helyzetű (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési problémákkal,
tanulási problémákkal küzdő, szociális alapú, mozgásukban korlátozott vagy
területi, földrajzi alapú) és roma tanulók esélyegyenlőségének növelése,
sikeressége érdekében cél az iskolai szegregáció visszaszorítása, az iskolai
fokozatokon belüli lemorzsolódás csökkentése, a korai iskola elhagyók
iskolarendszerű képzésbe történő visszavezetése.

• Biztosítani szükséges mind a diákok, az érdekképviseleti szerveik vezetőinek,

mind a velük foglalkozó szakembereknek, pedagógusoknak az iskolában
elsajátítható tudáson túl a folyamatos ön és továbbképzés lehetőségét.
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• Indokolt az info-kommunikációs ismeretszerzés, az idegen nyelv gyakorlásának,
iskolarendszeren kívüli alkalmazásának, a begyakorlás, a fiatalok "beszéltetése"
lehetőségeinek biztosítása.

• Támogatni kell a nemzetközi ifjúsági és szakmai együttműködési formákat,
ifjúsági cseréket, a testvérmegyei kapcsolatokat, az oktatási intézményrendszeren
belüli, illetve civil ifjúsági cserekapcsolatokat, a nemzetközi pályázatokba való
bekapcsolódást, új minták, együttműködések megismerését, az interkulturális
tanulást.

• Az iskolák és kollégiumok nevelési tevékenységével a közösségi programok
szervezését ösztönözve indokolt érdekeltté tenni a diákokat és a nevelőket a
közösségi lét és tevékenység, a fiatalok aktivitásának, kötelességtudatának
fejlesztése érdekében.

2. Munkavállalás, pályakezdés

• Kiemelt feladat a pályaválasztáshoz szükséges információkhoz való hozzájutás
elősegítése .

• Cél a munkaerő-piaci kereslethez igazodva a megyei, kistérségi koordinációban a
tájékozódási lehetőségek, állásbörzék szervezésével a korosztály életkori
sajátosságait figyelembe vevő tematikus programcsomagok összeállítása.

• Az oktatási rendszerből lemorzsolódó fiatalok visszairányítása a képzési
rendszerbe, a piac igényeihez igazodó képzésük, átképzésük.

• A munkaerő-piac várható igényei, prognosztizálható változási tendenciák
feltárásával, valamint a megalapozatlan pályaválasztásból eredő hibák
korrigálásával, pályakorrekciós intézkedéseket, képzéseket indokolt ösztönözni.

• Biztosítani kell a zökkenőmentes átmenetet az oktatásból, képzésből a munka
világába (gyakorlati képzés, gyakorlati lehetőségek biztosítása fogadó
intézményeknél, önkéntes munka, nem bérjellegű juttatások).

3. Életmód, egészség, sport, környezet

• Felismerve azt a tényt, hogy legnagyobb tömegében a korosztályt - ráadásul
intézményi keretek között - az iskolákban lehet elérni, az iskola az elsődleges

prevenció kiemelt helyszíne. A közoktatási intézmények, mint a megelőzés

színterei működjenek közre az egészséges életmódra, a helyes táplálkozásra való
nevelésben, egészségmegőrzésben, egészségfejlesztésben, a veszélyes tényezők

felismerésében, a szenvedélybetegségek megelőzésében.

• A környezettudatos-neveléssel, egészségneveléssel, bűnmegelőzéssel kapcsolatos
(drog, dohányzás, alkohol, táplálkozás és egyéb) felvilágosító és prevenciós
foglalkozásokkal, előadások, bemutatók és egészségfejlesztő programok
szervezésével, életvezetési, családtervezési tanácsadások támogatásával
tudatosítani kell a fiatalokban az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés és
betegségmegelőzés fontosságát.

• Indokolt az egészséges életmód szemléletének és értékeinek meghonosítása.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a szociálisan vagy egészségileg hátrányos
helyzetben lévő csoportok egészségvédelmére.

• A megelőző tevékenységek hangsúlyozásával szükséges a területen dolgozó
szakemberek, szervezetek, szolgálatok, pedagógusok és kortárssegítők képzését,
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továbbképzését pályázati pénzek bevonásával támogatni. Lehetőség szerint a
kortársképzők tevékenységének megismertetésével, ismereteik átadásával cél a
fiatalok személetének alakítása.

• Népszerűsítő, propaganda eszközökkel fel kell hívni a figyelmet a sport szerepére
és jelentőségére az egészségnevelésben, a mindennapi jó közérzet kialakításában,
a testi és lelki egészség, valamint a káros szenvedélyekkel szembeni alternatíva
lehetőségeként. A sport a nevelés olyan eszköze, mely lényeges szerepet tölt be az
ifjúság és a társadalmi kötelékek erősítésében, az egyén önmegvalósításában,
miközben kultúrált szabadidő eltöltési lehetőséget biztosít.

• A jó közérzet, az egészséges élet alapja a tiszta környezet. Kiemelt fontosságú a
környezeti nevelés széleskörű elteIjesztése, a tiszta és ezáltal vonzó településkép
megteremtése, valamint a felnövekvő generációk települési, környezeti és
természetvédelmi gondolkodásának, szemléletének fejlesztése, felelősségtudatuk

erősítése.

4. Kultúra, szabadidős tevékenység

• A fiatalok kulturális tevékenységen keresztüli tanulása fontos eszköz azon
készségek megszerzésében, amely a tudás alapú társadalmat előre viszi.

• Az egyén testi-lelki fejlődése és társadalmi szocializációja érdekében lehetőséget

kell teremteni szabadidejének hasznos eltöltésére.
• Cél a fiatalok önkifejezését és kreativitását szolgáló kezdeményezésekkel, a saját

korosztályi kultúra kifejezése lehetőségének biztosításával az ifjúsági csoportok és
egyének fejlesztése.

• Kiemelt jelentőségű a hagyományőrzésre, a kultúra közvetítésre irányuló
rendezvények támogatása, a részvételre történő figyelem felhívás biztosításával.

• Központi, illetve Európai Uniós pályázati pénzekből, megyei ifjúsági alapból
történő támogatásból többfunkciós közösségi terek kialakítása, melyek megfelelő

színtérként szolgálnak a fiatalok számára a szabadidejük hasznos eltöltésére,
önkifejezésük, kreativitásuk megjelenítésére, közösségi tevékenységük,
találkozásaik, beszélgetéseik, tapasztalatcseréjük lebonyolítására, egymás iránti
toleranciájuk erősítésére. Fontos, hogy ezek kialakításánál a célcsoport aktívan
közreműködjön, véleményét kikéIjék, magukénak érezzék azt.

• Integráltan, több ifjúságot érintő szervezet, hálózat együttműködésével, a
kulturális-közművelődési, gyermek- és egészségvédelmi, sport és szabadidős

tevékenységek összehangolásával kell működtetni azon intézményeket, melyek a
felsorolt alaptevékenységeket végzik.

5. Korosztályi érdekképviselet, társadalmi aktivitás, részvétel

• Kiemeit fontosságú az ifjúság érdekérvényesítő, érdekképviseleti tevékenységének
erősítése. A fiatalok önszerveződése, közösségeik, klubjaik, diák
érdekképviseleteik megalakítása, a működési feltételek biztosítása, programjaik
megvalósításának segítése.

• Támogatandók az érdekmegjelenítő tevékenységeik, platformjaik, fórumjaik,
ifjúsági párbeszédrendszerük megalakítása, intézményi, települési, kistérségi,
megyei szinten való lehetőség megteremtésével.

• Cél, hogy a fiatalok sajátítsák el a közügyekkel való foglalkozást, a részvételhez
szükséges készségeket, jártasságokat. Tanulják meg az érdekérvényesítés sikeres
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eljárási módját, fejlesszék állampolgári ismereteiket, sajátítsák el a településük
közügyeivel való foglalkozást.

• Épüljenek ki a települések képviselő-testületei és az ifjúsági csoportok közötti
párbeszédrendszerek, a velük kapcsolatos döntéshozataiba vonják be a korosztály
érdekképviseletét ellátó fórumokat.

• Ezek a tevékenységek a fiatalok kezdeményezésével, aktív részvételével
szerveződjenek, az érintettek felelősség és kötelezettségvállalásával.

III. Megyei szintű feladatok

1. Magas színvonalú humánszolgáltatás, oktatás, az egyem életpálya
megalapozása a munkaerő-piachoz igazodó képzés és képességfejlesztés

• A fiatalok elvándorlásának, migrációjának csökkentése érdekében a helyi
intézményekkel, önkormányzatokkal, szervezetekkel együttműködve olyan
komplex megtartó programok kidolgozásának ösztönzése, amely a fiatalok
helyben maradását, letelepedését, foglalkoztatását, családalapítását segíti ösztöndíj
alapításával, telekvásárlási, lakásvásárlási támogatással, kedvezménnyel,
tankönyvtámogatással, munkahelyteremtéssel, a helyi, kistérségi
munkalehetőségek felmérésével, kedvezményes kulturális infrastruktúra
igénybevételével, az információkhoz való hozzáférés biztosításával.

• Az egyéni életút és életpálya tudatos tervezése érdekében készség és
képességfejlesztő programok szervezése. A hagyományos oktatási módszerek
mellett széles körben kell alkalmazni a nem formális pedagógiai módszereket, az
önismereti, kapcsolatteremtő, konfliktuskezelő, problémafeltáró, kommunikációs
készségek, tárgyalástechnika fejlesztését, a közösségépítést, a párkapcsolati,
tanulás-módszertani tanácsadást, egyéni érdekérvényesítést. A képzések
lebonyolítása a multiplikátorok, az ifjúsági szakemberek tapasztalatán alapuljon.
Mindezt tanórához kapcsolódva, illetve a civil szervezetek ez irányú szervezett
programjain való részvétel lehetőségének biztosításával kell végrehajtani.

• A munkaerőpiac, a munkáltatók igényéhez igazodó képzések, átképzések és
továbbképzések szervezése az oktatásból lemorzsolódott, pályakezdő fiatalok
részére.

• Megyei koordinációban a FIT-tel közösen állás börzék szervezése, a már meglévő
támogatási lehetőségek, ösztöndíj rendszerek; tájékoztatási lehetőségek

felkutatása, információhoz jutás biztosítása, pályaorientációs tanácsadási
szolgáltatások szervezése.

• A foglalkoztatásban érintett önkormányzatok, vállalkozási központok,
iparkamarák, vállalkozók, a munkaadók hatékonyabb együttműködésének

biztosítása, adókedvezménnyel, konkrét támogatással.
• A fiatalok vállalkozásai beindításának ösztönzése kiemeit jelentőséggel bíró

célkitűzés, a már meglévők fejlesztése, képzésekkel, tájékoztatókkal való segítése,
helyzetbe hozása. Készségek és képességek elsajátítása által kell informálni őket

az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökről, igénybevételük feltételeiről és
módjáról.

• A társadalmi mobilitás érdekében fejleszteni szükséges az idegen nyelvoktatást.
Mind a továbbtanulás, mind az elhelyezkedés területén mára szinte
alapkövetelmény az idegen nyelv ismerete, használata. A begyakorlás, az aktív
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használat érdekében támogatni kell az iskolán kívüli nem formális nyelvtanulást,
például az Eurodesk, az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS), az AFS Alapítvány, a
Lion's valamint a Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület programjai
keretében. A fiatalok önkéntes munka végzésére kiutazhatnak külfóldre, illetve
idehaza fogadhatnak - szervezeteiken keresztül - külfóldi önkéntest. Kiváló
alkalom ez az interkulturális tanulás elsajátítására, önmaguk kipróbálására,
nemcsak a nyelvgyakodás, hanem a munkavállalás, az önismeret és a
személyiségfejlődés területén is.

• Figyelem fellúvás az állampolgári jogokkal, társadalomismerettel kapcsolatos
képzésekre, valamint a fenti ismeretekkel, az egyéni és kollektív diákjogokkal
foglalkozó szervezetek, így a Középiskolások Szövetsége tréningjeinek
szervezése, a pedagógusok, ifjúságsegítők, kortárssegítők képzése, az ifjúsági
szakemberek továbbképzése, nemzetközi szemináriumokon való részvétel
szorgalmazása.

2. Egészségnevelés, egészségmegőrzés, egészségfejlesztés

• Az egészségneveléssel kapcsolatos programokhoz, világnapokhoz igazodó
rendezvények, vetélkedők (AIDS, Vöröskeresztes nap, Drogellenes nap)
programjaihoz történő kapcsolódással a tájékoztatásban való részvétel.

• Célszerű a fiatalok testedzésére, sportolására, mozgására, azaz a testi-lelki
fejlődésüket elősegítő szabadidős programok szervezésével kapcsolódni a
világnapok (Kilúvás napja, Magyarország legerősebb faluja) programjaihoz, a
megyei szabadidős nagyrendezvényekhez (Balaton átúszás, Vivicitta futás stb.),
valamint a középiskolás sport rendezvényekhez (Diákbanzáj, KÖSZ VB).
Kiemelt feladat a központi támogatással szervezett programok, így a Tárt Kapus
Létesítmények program, Határtalan Hét, a Mozdulj Magyarország adta
lehetőségekkihasználása.

• A kollégiumi diáksport találkozók, a középiskolai amatőr diáksport rendezvények,
nyári napközis sporttáborok lehetőség szerinti támogatása.

• A szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését szolgáló programok
szervezésében az ezen a területen tevékenykedő szervezetekkel történő

együttműködés erősítése.

• A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének, a drog, alkohol, dohányzás
problémájával foglalkozó programok, így pl. a DADA program, akortárssegítők

képzésének segítése kiemeltjelentőségű célként való felvállalása.
• A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé, áldozattá válásának megelőzésére,

illetve a hátrányos helyzetű, leszakadó ifjúsági csoportok integrációjának
erősítését célzó prevenciós témakörű pályázatokon való részvételre vonatkozó
tájékoztatás biztosítása.
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3. Korosztályi érdekképviselet, a korosztályi párbeszédfórumok, települési
gyermek- és ifjúsági önkormányzatok, érdekegyeztető fórumok, kistérségi
ifjúsági kerekasztalok

• Az intézményi, iskolai/kollégiumi diákönkormányzatok megalakításának, vezetőik
folyamatos képzésének, fórumaik (diákközgyűlés, igazlátónap, diákparlament)
megtartásának ösztönzése, lehetőség szerinti támogatásuk.

• A településeken az ifjúsági klubok megalakítását, a települési ifjúsági
önkormányzatok létrehozását, demokratikus megválasztását, modellek, bevált
mintaprojektek bemutatásával, azok tapasztalatainak, dokumentumainak
felhasználásával, Európai Uniós pályázati pénzek bevonásával, valamint
magyarországi, központi pályázati források (Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
(GYIA), Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács (DDRIT), Fiatalok
Lendületben program) bevonásával való segítése.

• Az informális csoportok, társadalmi szervezetek nyilvántartásba vétele támogatása
döntően a kiírt pályázatokon történő részvétel céljából.

• A véleménynyilvánítás, a javaslattétel lehetőségének megteremtésével be kell
vonni a fiatalok érdekképviseleti szervezeteit a korosztályt érintő döntés
előkészítő, döntéshozatali tevékenységbe. A participáció, a részvétel, azaz a
felelősség és kötelesség vállalás, az aktív közéleti szereplés az által biztosítható,
ha a fiatalok közösségei közvetlen munkakapcsolatban állnak a felnőtt képviselő

testületekkel, tevékenységükről beszámolnak, tájékoztatót adnak az
önkormányzatok szakbizottsági (pl. Ifjúsági és Sport Bizottság) ülésein. Kiváló
példa az együttműködésre a Somogyi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórwn
tevékenysége, mely aktívan részt vesz a Somogy Megyei Közgyűlés Ifjúsági és
Sport Bizottságának munkájában, háttérszervezete, a Somogy Megyei Ifjúsági
Egyesület által.

• Az Európai Uniós normáknak megfelelően a fogyatékkal élők, a nők, a romák és a
hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és közéleti érvényesülésének segítésével
csökkenteni kell a területi különbségekből fakadó szegregációt, a leszakadó
térségekben élők kirekesztettségét. Erre megoldást jelentenek az Európai Uniós
pályázatok, a Lendületben az Ifjúság 2007-2013 program "helyi
kezdeményezések" és "demokrácia projektje", valamint az "Európai Önkéntes
Szolgálat" projekt.

4. Közösségfejlesztés, közösségi terek kialakítása, hálózat fejlesztés

• A Somogy Megyei Önkonnányzatnak kiemelt feladata a megye ifjúsági
közösségeinek támogatása, klubjaik alakítása, szabadidős programjaik megyei
pályázat (Ifjúsági Alap) útján történő támogatása. Az önkormányzat koordinációs
szerepet lát el a somogyi ifjúsági szervezetek között. Segíti az ifjúsági szervezetek
alakítását, bejegyzését, pályázatok írását. Ifjúsági adattárat hozott létre, amelynek
folyamatos bővítése szükséges.

• Döntően kistérségi közösségi terek, integrált ifjúsági centrumok létrehozásának
támogatása a cél, melyet a települések tartanak fenn központi támogatásból.
Alakításuknál fontos, hogya célcsoport aktív közreműködésével történjen, s
szolgálja a közösség kulturált szabadidő eltöltését, információhoz/internethez való
hozzáférését, kulturális-közművelődési igényei kielégítését. (Földművelési és
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Vidékfejlesztési Minisztérium írt ki pályázatot 8000 fő alatti településnek integrált
közösségi terek kialakítására).

• Az ifjúság közvetlen elérése, információval való ellátása, a velük való naprakész
kapcsolattartás, gyors és hatékony együttműködés kialakítása érdekében Somogyi
Ifjúsági Információs Pont Hálózat kialakítása a feladat.

5. Ifjúsági szolgáltatás megteremtése, Somogyi Ifjúsági Információs Pontok
Hálózata

• A fiatalok szükségleteihez, igényeihez és elvárásaihoz igazodó olyan kapcsolódási
pontok, partner fogadó és küldő információs helyeket kell kialakítani, melyeken
keresztül a települések ifjúsága a kor és a piac elvárásának megfelelő naprakész,
gyors információhoz juthat, csökkentve ezáltal is a földrajzi elhelyezkedésből

adódó hátrányos helyzetet.
• Az ifjúsági korosztály tekintetében a jövőjüket befolyásoló szerepe van a hatékony

és hiteles kommunikációnak, a gyors információáram1ásnak, a korosztály és a
fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek között.

• Lehetőség szerint az infonnációs pontokat a közösségi tereknek kialakított
helyiségben kell elhelyezni, így hatékonyabbá tehető az együttműködés a
közművelődésilkulturális szervezetek, a szociális intézmények, a teleházak és
egyéb civil szervezetek tevékenysége, szolgáltatásai között.

• Ösztönözni kell az együttműködési megállapodások megkötését a települési
önkormányzatokkal, a többcélú kistérségi társulásokkal, mint a szolgáltatás
lehetséges fenntartóival, valamint a civil és szakmai szervezetekkel a feladatok
megosztása és koordinálása, a hatékony működtetés érdekében.

• Egységes ifjúsági adatbázis létrehozásával önálló honlapot szükséges működtetni,

illetve a már meglévőt új tartalommal kell megtölteni.
• Az info pontok, azaz az ifjúsági infonnációs és tanácsadó, szolgáltató hálózat

munkatársainak, szakembereinek, tagjainak találkozási, tapasztalat cserélési
alkalmat, szakmai fórumot, képzést és továbbképzést kell szervezni.

6. Megyei, térségi, települési, kulturális és hagyományőrző programok, ifjúsági
megyenap, megyei ifjúsági találkozó, kistérségi fórumok. Ifjúsági részvétel,
tapasztalatcsere, ismerkedés, fellépési és bemutatkozási lehetőség

• Cél a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságával történő együttműködés

keretében közös kulturális fesztiválok, amatőr művészeti szemlék,
múzeumpedagógiai foglalkozások, ifjúsági napok szervezése. A művészetek általi
nevelés, mint a személyiségfejlesztés fontos eszközének hangsúlyozására irányuló
közös programok szervezése pályázatok benyújtásával dotálható. (Nemzeti
Kulturális Alap, a Twinning Program, Lendületben az Ifjúság, Nemzeti Civil
Alapprogram, Gyennek és Ifjúsági Alapprogram kiírásai.)
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7. Európaiság, nemzetközi cserekapcsolatok, UnIOS pályázati lehetőségek, a
testvér megyeiJvárosi kapcsolatok, interkulturális tanulás

• Erősíteni szükséges a települések és a megyei önkormányzat nemzetközi
kapcsolatrendszerét, új partnerkapcsolatokat kell kialakitani, illetve a régieket kell
új tartalommal megtölteni igazodva a csoportok, partnerek érdeklődési területéhez.

• Cél a nemzetközi ifjúsági önkéntes munkaprogramokba történő bekapcsolódás,
melyek során a külfóldről érkezett önkéntesek új lendületet és motivációt
hozhatnak a hazai ifjúsági közéletbe, biztosítva az idegen nyelv aktív használatát,
gyakorlatát is, ugyanakkor a kiutazó fiatalok önkéntes közhasznú munkát
végeznek külföldön, ezáltal új tapasztalatokkal, kapcsolatokkal gazdagodnak,
fejlődik személyiségük, visszatérve pedig motorjai lehetnek a közösségi
tevékenységnek.

IV. Bevonható források

• A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Alapja (11/2003.(II.27.) KH). A keret
összege az évenkénti költségvetési rendeletben meghatározottak szerint a Somogy
megyei ifjúsági szervezetek programjai támogatására.

• Az Ifjúsági és Sport Bizottság rendelkezésére álló keret (2008-ban 450.000,- Ft
összegben megyei ifjúsági nagy rendezvények, képzések, találkozók
szervezésére).

• Hazai pályázati alapok, így a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram aMobilitas
Szolgálat Regionális Ifjúsági Tanácsa által kiosztható (táborozásra, helyi ifjúsági
értékteremtő programok támogatására, kistérségi ifjúsági együttműködések

támogatására).
• Nemzetközi, Európai Uniós pályázati keretek (így pl. a Lendületben az Ifjúság

2007-2013.).
• A Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium kerete (integrált közösségi

terek alakitására).
• A TÁMop 5.2.5 Gyermek és Fiatalok Integrációs program kerete.
• A Nemzeti Civil Alapprogram, valamint a Nemzeti Kulturális Alap kerete.

V. Összegzés

A Somogy Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve a megyében élő fiatalok
jobb életkörülményeinek és életesélyeinek biztosítását, a fiatalok közösségi
aktivitásának, társadalmi szerepvállalásának erősítését szolgálja.
A középtávú jövőkép felrajzolása a cél, egyrészt konkrét feladatok, intézkedések és
szolgáltatások, az azokhoz rendelt források, az azok megvalósításáért felelős

szervezetek meghatározása, másrészt ajánlás megfogalmazása a fiatalokkal
kapcsolatban álló szervezetek, intézmények, a települési önkonnányzatok számára.
A Somogy Megyei Közgyűlés szerepe és feladata elsősorban a koordináció-, a szakmai
és minőségbiztosítási logisztika, háttérbázis megteremtése, az együttműködések

előkészítése a civil szervezetek, a települések önkormányzatai, a többcélú kistérségi
társulások között, valamint a pályázati menedzselés.
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72/2008.(VI.6.) KB

A Somogy Megyei Önkormányzat és intézmé·
nyeinek 2008-2010. évekre vonatkozó fejlesztési
intézkedési terve

l. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Me
gyei Önkonnányzat és intézményeinek 2008
2Ol O. évekre vonatkozó fej lesztési intézkedési
tervéről szóló előterjesztést elfogadja.

2. A közgyűlés 2008. február 8-i határozatának
megfelelően a Somogy Megyei Közgyűlés és
intézményeinek 2008-20 10. évi fejlesztési ter
vében (továbbiakban: fejlesztési terv), illetve
az l. sz. mellékletben szereplő projektek előké

szítését és a kapcsolódó pályázat beadását
megelőzően a közgyűlés előzetes döntése szük
séges. A döntés alátámasztásaként a költségek,
indikátorok és egyéb kötelezettségek bemuta
tandók.

3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázatok
eredményességének függvényében gondoskod
jon a Somogy Megyei Önkonnányzat költség
vetése módosításának előkészítéséről, és a
Közgyűlés elé terjesztéséről.

4. Felkéri továbbá általános alelnökét, hogy
a. gondoskodjon az intézkedési tervben sze

replő projektek előzetes engedélyezéséről,

illetve annak megfelelő előkészítéséről az
elfogadott ütemezésben, valamint

b. aktualizálja a 2008. február 8-án született
3/2008. (IL08.) KB. számú Közgyűlési ha
tározattal elfogadott fejlesztési tervet az el
fogadott fejlesztési intézkedési terv sze
rint.

c. folyamatosan aktualizálja a fejlesztési ter
vet, illetve a fejlesztési intézkedési tervet a
pályázati konstrukciók megjelenése, vala
mint a pályázati források odaítéléséről va
ló döntések és a Közgyűlés kapcsolódó
szakmai határozatai függvényében.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke, a
költségvetés módosításáért
Sárdi Árpád, a közgyűlés általános al
elnöke

Határidő: értelem szerint
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73/2008.(VI.6.) KR

A speciális és különleges ellátást igénylő gyer
mekek nevelőszülői díjának felemelése

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a speciális
szükségletű gyennekek nevelőszülői díjának
havi összegét 25.000,- Ft-ra, a különleges
szükségletű gyennekek nevelőszülői díjának
havi összegét 15.000,- Ft-ra megemeli 2008.
július l-jével.
A nevelési díj emelésének a fedezetét 2.868
eFt-ot az általános tartalék terhére biztosítja a
Somogy Megyei Gyennekvédelmi Központ
költségvetésében.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. július l.

2. A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy
a fedezet költségvetési rendeleten történő át
vezetését a 2008. szeptemberi közgyűlésre ter
jessze elő.

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző

Határidő: 2008. szeptember 26.

74/2008.(VI.6.) KR

A 2007. évi CÉDE támogatási összeg maradvá
nyának lemondása

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2007. évi
140006707D számú helyi önkonnányzatok fej
lesztési támogatása (CÉDE) maradványáról,
456.720,- Ft-ról lemond. A lemondó nyilatkozatot
és elszámoló adatlapot jóváhagyja, és felhatal
mazza a közgyűlés elnökét azok aláírására.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2008. június 06.

75/2008.(VI.6.) KR

A közművelődési intézmények közös gazdasági,
műszaki szervezetének létrehozásáról szóló
23/2007.(111.30.) KR megerősítése

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a 23/2007. (III.
30.) KB-nak 3. pontjában a Megyei és Városi
Könyvtárnál elrendelt létszámieépítési döntését
megerősíti. A közgyűlés utasítja az intézmény

vezetőjét a szükséges munkáltatói intézkedé
sek megtételére.

Felelős: Varga Róbert igazgató
Határidő: 2008. július

2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét
a Megyei és Városi Könyvtárnál elrendelt
létszámleépítési döntés megerősítéséhez kap
csolódó kötelezettségek teljesítéséhez kiírt
költségvetési hozzájárulás iránti pályázat be
nyújtására.

Felelős:GelencsérAttila a közgyűlés elnöke
Határidő:2008. szeptember 30.

76/2008.(VI.6.) KR

A Kaposi Mór Oktató Kórház gép-műszerének

selejtezése

A Somogy Megyei Közgyűlés a 16/2005.
(XII.25.) ÖR. 10. § (2) bekezdése értelmében
hozzájárul a Kaposi Mór Oktató Kórház
11.445.000,- Ft egyedi könyv szerint bruttó érté
ken nyilvántartott átvilágító munkahelye selejte
zéséhez.

7712008.(VI.6.) KR

Alapítványok támogatása

A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyólag tu
domásul veszi a következő alapítványi támogatá
sokat és felkéri a közgyűlés elnökét a támogatások
átutaltatására:

Szabadon felhasználható ifjúsági keretből:
1. Collegium Martineum Alapítvány

tanév végi programokra 100.000 Ft
2. Család, Ifjúsági és BioEtikai

Intézet Alapítvány Riska-tábor
szervezésére 60.000 Ft

3. Szennai "ZÖLDEK" Közhasznú
Alapítványeszközvásárlásra 100.000 Ft

4. Berzeneéért Alapítvány működési

támogatásra 50.000 Ft
5. Balatonlellei Iskoláért és Tanulókért

Alapítvány működési támogatásra 50.000 Ft
6. Megoldás Alapítvány működési

támogatásra 100.000 Ft

Megyét bemutató kiadványi keretből:

1. Marcali Múzeum Alapítvány
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2. Tudomásul veszi a Somogy Televízió Kht.
előző évről áthúzódó adósságának rendezését,
melynek fedezetére 8.292 eFt többletforrást

Társadalmi és civil szervezetek, egyesületek tá
mogatása keretből:

l. Szövetség a Polgárokért
Alapítvány, Kaposvár
Esélyegyenlőségi tréning
szervezéséhez 15.000,- Ft

2. Teljesértékű Életért Alapítvány,
Kaposvár
Kongresszus szervezéséhez 30.000,- Ft

78/2008.(VI.6.) KH

A Somogy Televízió fejlesztéséhez kapcsolódó
pénzügyi terve

l. A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért a So
mogy Televízió fejlesztési programjának
pénzügyi tervével, és az előterjesztésben fog
laltak szerint összesen 27.000 eFt-os elői

rányzat felhasználását engedélyezi a fejlesztési
program megvalósításához.

Felelős:Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

Láthatósági tanulmányterv
költségeihez 10.000,- Ft

18. Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány
Cipity Lőrinc koncertjének
költségeihez 100.000,- Ft

19. Képírás Művészeti Alapítvány
működéshez 30.000,- Ft

20. Kaposvári Szimfonikus Zenekar
Alapítvány
Bécsi mesterkurzuson részvételhez 75.000,- Ft

21. Búvópatak Alapítvány a folyóirat
megjelentetési költségeihez 50.000,- Ft

22. Múltunkért Jövőnkért Alapítvány
programjai megvalósításához 20.000,- Ft

30.000,- Ft

14.000,- Ft

22.000,- Ft

ldősügyi Tanács támogatása keretből:

l. TengődértKözalapítvány, Tengőd
kirándulás költségeihez

2. A Szeretet Temploma Alapítvány,
Berzence
pályamunkák megjelentetéséhez

3. Reményt az Életért Közhasznú
Alapítvány, Görgeteg
egészségnap szervezéséhez

helytörténeti kiadványra 100.000 Ft

Elnöki keretből:

l. Megoldás Alapítvány Csurgó
fiatalok tanulmányútjának
támogatására 30.000 Ft

2. Szolidaritási Közhasznú Szervezet
a Munkanélküliekért Alapítvány
Kaposvár, hátrányos helyzetű fiatalok
ösztöndíj támogatására 30.000 Ft

Megye-Város Közös Alapból:
l. Árpádház Alapítvány kiadvány

készítéséhez 20.000,- Ft
2. Somogy Polgáraiért Alapítvány

Horváth Barbara külföldi
tanulmányainak költségeihez 15.000,- Ft

3. Kaposvári Gárdonyi Géza
Általános Iskoláért Alapítvány
az iskola 61b. oszt. tanulóinak
osztálykirándulás költségeihez 15.000,- Ft

4. Paleosochus - Krokodilokért
Alapítvány működésre 100.000,- Ft

5. "Szeretem Kaposvárt"
Alapítvány működésre 50.000,- Ft

6. Tüskevárért 2007. Alapítvány
működésre 50.000,- Ft

7. Somogy Táncegyüttes
Alapítvány működésre 50.000,- Ft

8. Sörház Utcai Óvodáért
Alapítvány működésre 20.000,- Ft

9. Kék-Cinke Gyermekkert az
Óvodásokért Alapítvány
programjaik, rendezvényeik
megvalósításához 20.000,- Ft

10. Katicabogár Bölcsődei Alapítvány
gyermekfektetők vásárlásához 15.000,- Ft

ll. Kaposvár Város Közbiztonságáért
Alapítvány
Kaposvár Város rendőrsége

megalakulásának 135. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepség
költségeihez 10.000,- Ft

12. "Élet beteg vesével" Alapítvány
céljaik megvalósításához 35.000,- Ft

13. Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány
Pszichiátriai Osztály szakmai
konferenciájához 15.000,- Ft

14. Mártírok és Hősök Közalapítvány
céljai megvalósításához 15.000,- Ft

15. Manócska Alapítvány játékokra,
mesekönyvekre 10.000,- Ft

16. Alapítvány a Barcsi Nemzetközi
Művésztelepért

nyomtató vásárlásához 15.000,- Ft
17. Kaposvári Közlekedési és

Emlékparkért Alapítvány Khsz.
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biztosít a televízió működéséhez az előteIjesz

tésben megjelölt szabad források terhére.

Felelős:Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

3. Utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az előirány

zatok rendezését a következő költségvetési
rendelet módosítás során végezze el.

Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: következő közgyűlés

79/2008.(VI.6.) KR

A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás tevékenysége

1.) A Somogy Megyei Közgyűlés a Dél
Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

2.) A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás módosított Alapító Okiratát és módo
sított Társulási Megállapodását

3.) A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a
Közgyűlés elnökét a módosított Alapító Okirat
és Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős:Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A költségvetési szenr megnevezése: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Rövidített neve: DDÖRT

2. A költségvetési szenr székhelye:

3. A költségvetési szenr alapító
szenrei:

Csatlakozó önkormányzatok:

4. A költségvetési szenr
alapításának éve:

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Baranya Megye Önkormányzatának Közgyűlése

7624 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése

71 00 Szekszárd, Szent István tér 11.-13.

Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése

7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz M. u. 3.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Béla tér 8.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése

7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.
(Csatlakozás időpontja: 2007. július 1. )

2005.

5. A költségvetési szenr működési
területe:

A társulásban résztvevő

közigazgatási területe
önkormányzatok

6. Telephelye:

7. A költségvetési szenr feladata:

8. A költségvetési szenr fenntartója
(székhelye):

Szigetvár, Szent István lakótelep 7/2 (16 fh)

A társult települések összehangolt fejlesztése, közös
területfejlesztési programok kialakítása és a
fejlesztések megvalósítása, valamint önkormányzati
feladatok közös ellátása

Baranya Megyei Önkormányzat
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tolna Megyei Önkormányzat
7100 Szekszárd, Szent István tér 11.-13.
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Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz M. u. 3.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pécs, 7621 Széchenyi tér 1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla tér 8.

9 A költségvetési szerv felügyeleti
szerve:

10. A költségvetési szerv jogállása:

ll. A költségvetési szerv
gazdálkodása:

12. A költségvetési szerv típusa:

13. A költségvetési szerv alapvető

szakágazatitevékenysége:

Baranya Megyei Önkonnányzat Közgyűlése

a Társulási Megállapodásban meghatározott módon
Jogi személyként működő önkonnányzati
költségvetési szerv

Részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett
teljes jogkörrel, önálló bankszámlával rendelkező

költségvetési szerv. Gazdasági-, pénzügyi feladatokat
megbizási megállapodás alapján a Baranya Megyei
Önkonnányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
sz., mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja
el.

Egyéb társulás

841 105 Területfejlesztés szakigazgatási tevékenység

14. Alaptevékenysége: (szakfeladatai) 75188-9 Gazdasági és területfejlesztési feladatok

85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás

- súlyos pszichés tüneteket mutató
gyennekek szakellátása gyennekotthonban

15 A költségvetési szerv vállalkozási A költségvetési szerv nem végez vállalkozási
tevékenységi köre, mértéke: tevékenységet

16. A költségvetési szerv vagyona:

17. A költségvetési szerv vagyona
felett rendelkező szerv:

A költségvetési szerv tulajdonában lévő vagyontárgy

Dél-Dunántúli Önkonnányzati Regionális
Társulás Társulási Tanácsa

18. A költségvetési szerv képviselete: A Társulási Tanács alakuló ülése nyílt szavazással
tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére,
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19. A költségvetési szerv vezetője:

munkájának segítésére elnökhelyetteseket választ. A2
elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja
javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok
legalább egynegyedének szavazata szükséges. A2
elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást.
Távolléte vagy akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletét a Társulás elnökhelyettesei látják el. A2
elnök részletes feladat- és hatáskörét a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg.

A vezetőt a Társulási Tanács pályázat alapján nevezi
ki.

20. A költségvetési szerv vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői

megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása) a Társulási
Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. A Dél-Dunántúli
Önkormányzati Regionális Társulás feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését

a Társulás munkaszervezete látja el. A munkaszervezetben foglalkoztatottak felett a
munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja.

Záradék: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati
Regionális Társulás módosított alapító okiratát a ..12008. (V.29.) Kgy. határozatával
jóváhagyta.

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati
Regionális Társulás módosított alapító okiratát a 79/2008(VI,6.) KR. határozatával
jóváhagyta.

Dr. Hargitai János
elnök

Baranya Megyei
Önkormányzat

Tasnádi Péter
polgármester

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Gelencsér Attila
elnök

Somogy Megyei
Önkormányzat

Horváth István
polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Dr. Puskás Imre
elnök

Tolna Megyei
Önkormányzat

Szita Károly
polgármester

Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

A Dél-Dunántúli Régióba tartozó Baranya-Somogy-Tolna megyék megyei és megyei jogú
városi önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 41.
§ (1) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 70. § (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján, önkormányzati egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

és az arányos teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködés éről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (Ttv.)
10-18. §-ának rendelkezése szerint.

I.

Általános rendelkezések

l. A jelen megállapodással

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.)
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

(székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

(a továbbiakban együtt: tagönkormányzatok) 2005. év július hó 1. napjától létrehozzák a
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (a továbbiakban: Társulás).

A Társuláshoz 2007. július 1. napjától tagönkormányzatként csatlakozik
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

(székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

2. A Társulás neve: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Rövidített neve: DDÖRT

3. A Társulás székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. (a Baranya Megyei Önkormányzat
székhelye)

4. A Társulás működési területe: A Dél-Dunántúli régióban lévő 1. pontban megjelölt
megyék és megyei jogú városok önkormányzatainak illetékességi területe.

5. A Társuláshoz később csatlakozó tag belépése időpontjától a Társulás teljes jogkörü
tagjává válik, és rendelkezik a minden tagot megillető jogosítványokkal, és köteles
teljesíteni a tagsággal járó kötelezettségeket.

6. A jelen társuláshoz csatlakozni a Társulási Megállapodás aláírásával lehet, melynek
előfeltétele, hogyaTársuláshoz történő csatlakozást a társulásban résztvevő

önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel jóváhagyják.
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7. A Társulás jogállása: jogi személy, előirányzatai felett teljes rendelkezési jogkörrel
rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek pénzügyi
gazdálkodási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. A Társulás
(költségvetési) felügyeletét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja.

8. A Társulás, mint költségvetési szerv közalkalmazotti jogállású vezetőjének kinevezése
(felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása) a Társulási Tanács
hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat felette a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

9. A Társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a
"Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás" körbefutó felirattal.

II.

A Társulás célja

A Társulást a tagok elsődlegesen a Dél-Dunántúli Régió lakosainak a területi önkormányzati
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a mind magasabb színtű ellátás
és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és
optimálisabb felhasználása, továbbá a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása
érdekében, valamint az egyes területfejlesztési feladatok közös ellátására alapítják. A Társulás
modellkísérlet keretében a résztvevő megyei és megyei jogú városok önkormányzati
regionális együttműködését a hatályos jogszabályi keretek között kívánja biztosítani.

A Társulást regionális szintű közszolgáltatások szervezésére, biztosítására, fejlesztésére,
intézmények fenntartására, valamint ezek összehangolására; az egyes megyei oktatási és
nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, gyermekvédelmi, sport és területfejlesztési
feladatok közös végrehajtására; akistérségek régiós együttműködésének előmozdítására

(különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); valamint
regionális gazdasági és humán programok kidolgozására, az ágazati koncepciókhoz történő

kapcsolódás érdekében hozzák létre.

III.

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

A regionális együttműködési program kidolgozása, melynek keretében a tagönkormányzatok
áttekintik az egyes közszolgáltatások ellátásának helyzetét, és meghatározzák:

- az egyes ágazati stratégiai célkitüzéseket,

- az intézményrendszer átalakítására és fejlesztésére vonatkozó alapelveket,

- a közösen működtethető intézményeket, az általuk ellátott feladatokat,

az együttműködés egyéb területeit, ezen belül:

intézményfenntartást, megyei intézmények átvételét,

- települési önkormányzati feladatellátás támogatását,
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- koordinációs szerepvállalást a kistérségek közt, a területi feladatellátás
területén, az állam és az önkonnányzatok között,

- az együttműködés területeit a regionális és megyei dekoncentrált
szervezetekkel.

1. A Társulás közszolgáltatási feladat· és hatáskörei

A szakosított szociális szolgáltatások
koordinálja

a) a megyei szociálpolitikai kerekasztal működését (1993. évi III. tv. 58/B. § (2)
bekezdés),

b) a személyes gondoskodás megszervezésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök
ellátásának összehangolását (1993. évi III. tv. 88. § (1) bekezdés),

c) a súlyos pszichés, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a pszichoaktív szerekkel
küzdő gyermekek szakellátását.

Gyermekvédelmi szakellátás
Gondoskodik, szervezi a speciális gyermekotthoni ellátást igénylő gyermekek régióban
való elhelyezését és ellátását, illetve az ellátás érdekében speciális
gyermekotthont/otthonokat működtet.

A közoktatási Celadatok
szervezi a hallássérült, látássérült, mozgássérült és a beszéd-fogyatékos tanulók oktatását.

Közművelődési feladat
koordinálja a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás szervezését (1997. évi
CXL. tv. 84. §)

Egészségügyi ellátás
a) részt vesz az egészségügyi ágazatot érintő regionális koncepció, intézménystruktúra,

kapacitás lekötés, fejlesztési pályázatok véleményezésében, kidolgozásában,

b) együttműködik a Regionális Egészségügyi Tanáccsal, javaslatot készít a Tanács
feladatkörébe tartozó döntések előkészítéséhez,

c) segíti az egészségügyi ágazathoz tartozó, un. egészségügyi iparág egyes területeinek
kialakítását, segítve a régió munkaerő megtartó képességét.

Idegenforgalmi feladatok
a) együttműködik a Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal, ill. a jogszabályváltozás

után a Regionális Területfejlesztési Tanáccsal,

b) elősegíti az idegenforgalom regionális érdekeinek összehangolását,

c) támogatja az idegenforgalmi értékek feltárására, bemutatására és propagálására
irányuló tevékenységet (1991. évi XX. tv. 66. § a) pont),
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d) segítséget nyújt az idegenforgalom fejlesztésének összehangolásában, az
idegenforgalom alakulásának elemzésében [1991. évi xx. tv. 66. § c) pont)]

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
a) koordinálja, segíti - a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban - a

regionális környezetpolitika alakítását, a regionális megyei környezetvédelmi
programok készítését, végrehajtását, a környezet-védelemmel összefüggő regionális
jelentőségű koncepciók, fejlesztések kidolgozását (1995. évi LIII. tv. 40. § 43. §)

b) végzi a megyék területén található helyi jelentőségű védett természeti területek
védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolását (1996. évi LIII. tv. 61. § (1)
bekezdés)

Hulladékgazdálkodási feladatok
a.) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában,

b.) elősegíti és koordinálja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös
telephelyek létesítését,

c.) koordinálja a regionális hulladékgazdálkodási tervek végrehajtását (2000. évi XLIII.
tv. 38. § (1)-(2) bekezdés a)-e) pont),

d.) együttműködik a települési szilárd hulladékok kezelésére alakult társulásokkal és
szerveződésekkel

Sportfeladatok
a) részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,

b) koordinálja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi
feladatokat,

c) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos
sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,

d) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában,

e) elősegíti a delegáltjai útján a Regionális Ifjúsági Tanács tevékenységét (2004. évi I. tv.
55. § (3) bekezdés, 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 8. §),

Közúti közlekedési feladatok
Ellát egyes beruházási feladatokat (pl. útépítés).
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2. A Társulás kistérségekkel való együttműködése

a) szakmai, módszertani segítséget biztosít a többcélú kistérségi társulások, a kistérségi
fejlesztési tanácsok részére a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátásához (Tftv.
lO/C. § (2) bekezdés),

b) támogatást nyújthat kistérségi területfejlesztési koncepció készítéséhez, a kistérségi
fejlesztési programok fmanszírozásához (pl: pályázatokhoz szükséges
tervdokumentáció készítéséhez, saját erő biztosításához, szakértő igénybevételéhez),

c) koordinálja azoknak a fejlesztési programoknak a projekt alapú megvalósítását,
amelyek kistérségek közötti, különösen megye-határokon átnyúló programok,

d) együttműködika kistérségek regionális fórumával,

e) segítséget nyújt a többcélú kistérségi társulások által a Regionális Egészségügyi

Tanácsba delegált képviselőinektevékenységéhez (1997. évi CLIV. tv. 149/A. §, 149/B. §

(1) bekezdés f) pont).

3. A Társulás területfejlesztési feladatai

a) a hosszú távú előrejelzésekalapján területileg összehangolja a megyék kötelezően

ellátandó feladatait, különös tekintettel:

az oktatási,

a szakképzési,

a közművelődési,

az egészségügyi,

a szociális,

a gyermekvédelmi,

a sport,

a térségi-foglalkoztatási,

az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos,

az idegenforgalmi feladataira,

biztosítja azok összhangját a regionális, a megyei gazdaságfejlesztési,
környezetvédelmi és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal,

b) koordinálja a régió területén működő települési önkormányzat(ok) felkérése alapján a
települések fejlesztési tevékenységeit (Tftv. ll. §),
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c) együttműködik a területrendezési tervek város-környéki összehangolása érdekében
(Tftv. ll. §),

d) együttműködik a régió (megyék) gazdasági szereplőivel (Tftv. 11. §),

e) részt vesz a területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi infonnációs
rendszer (TEIR) kialakításában és működtetésében, infonnációkat biztosít területi
tervek készítéséhez (Tftv. 11. §),

f) összehangolja a TEIR működtetését (Tftv. 24. §),

g) elősegíti és támogatja a helyi önkonnányzatok területfejlesztési célú társulásainak
szerveződését (Tftv. 11. §),

h) közreműködik az egységes tervezési infonnációs rendszer működtetésében (Tftv. 11.
§),

i) véleményezi a társult önkonnányzatok címzett támogatás iránti igényét.

IV.

A Társulás szenrezete és működése

1. A Társulás szenrei:

társulási tanács: tagjainak száma 12 fő

elnök, elnökhelyettesek (a tanács tagjai sorából választja meg),

Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma 6 fő (egy-egy fő tagönkonnányzati
képviselőből áll.)
feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenőrzésének ellátása,

munkaszervezet: létszámáról a Társulási Tanács dönt.

2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

3. A Társulási Tanácsban a tagönkonnányzatokat a közgyűlések e1nökei, illetve az
önkonnányzatok polgármesterei, és 1-1 fő önkormányzati képviselő képviseli.

4. A Társulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a társulás tagjai írásban
rendelkeznek. A meghatalmazás teljes körű.

5. A Társulási Tanács kizárólagos feladatai:

a) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása,

b) a regionális fejlesztési célú program elfogadása,

c) a tisztségviselők, bizottságok megválasztása,
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d) a munkacsoportok megválasztása,

e) a társulás közalkalmazott jogállású vezetőjénekkinevezése, (felmentése), vezetői
megbízása (vezetői megbízásának visszavonása),

f) a munkaszervezet létszámának meghatározása.

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga
állapítja meg a Szervezeti és MűködésiSzabályzatában.

6. A Társulási Tanács megalakul, ha a társult képviselő-testületek mindegyike minősített

többséggel jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta
megalakulását, valamint megválasztotta tisztségviselőit.

7. A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza.

8. A Társulási Tanács minden tagjának l szavazata van.

9. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek képviselik, és látják el az
ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket.

10. A Társulási Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik.

Az ülést össze kell hívni:

- ha a Társulási Tanács tagjainak 1I3-a, vagy a Társulási Tanács elnöke kezdeményezi,

a Társulás bánnely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,

- az érintett megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére.

ll. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint a fele jelen
van.

12. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához ajelenlévő tagok több mint felének
igen szavazata szükséges.

13. Minősített többség szükséges:

a) a régió fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat
benyújtásához, az ahhoz szükséges hozzájárulás meghatározásához,

b) a Társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához és a zárszámadás
elfogadásához,

c) zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott
esetekben,

d) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról
szóló döntéshez.
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A minősített többséghez a Társulási Tanácsba a tagönkormányzatok által delegált
(megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges.

14. A Társulási Tanács alaku1ó ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából
elnököt, elnökhelyetteseket választ. Az elnök és elnökhelyettesek részletes feladatait a
Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az elnök személyére a Társulási
Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenIévő tagok legalább
egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz
javaslatot.

15. A Társulási Tanács ülésérőljegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára az Ötv. 17.
§ cl) bekezdése az irányadó. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által
felhatalmazott személy írja alá. Ajegyzőkönyv elkészítéséről, és annak a Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez 15 napon belül történő megküldéséről a tanács elnöke
gondoskodik.

16. A Társulás működéséhez szükséges teendőket a munkaszervezet látja el.

17. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak az általuk képviselt önkormányzatok
közgyilléseinek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről és a társulás
tevékenységéről.

18. Az Elnök feladat- és hatásköre:

a) a Társulás képviselete,

b) a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának az ellenőrzése,

c) a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése,

d) a társulási hozzájárulás befizetésének, az anyagi támogatások időarányos

befizetésének ellenőrzése;

e) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett;

f) a Társulás vezetői állása betöltetlensége esetén maximum 6 hónapig teIjedő

időtartamra mb. vezető vezetői megbízása.

19. A Társulás vezetője gondoskodik a Társulási Tanács m{jködésének biztosításáról, a
munkaszervezet irányításáról.

20. A Társulás munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a
társulás által vállalt projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében.

21. A munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkatársai felett a munkáltatói jogokat a
Társulás vezetője gyakorolja.

22. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési

Szabályzatában a Társulási Tanács állapítja meg.

V.
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A Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása

1. A Társulás munkaszervezetének feladatai:

a) a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező,

előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések végrehajtását,

b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, infonnáció-gyűjtés,
ügykezelés),

c) nyilvántartja a Társulásnak az OTP Bank Rt Fiókjánál vezetett elkülönített
számlájának pénzforgalmát,

d) megszervezi a Társulási Tanács üléseit,

e) vezeti a Társulási Tanács üléseinekjegyzőkönyveit,

f) javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a régiót érintő fejlesztési programok
megvalósításához,

g) a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, a társulás
fejlesztési programjait,

h) figyeli a pályázati lehetőségeket,

i) közreműködik, szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik elkészítéséhez,

j) intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit,

k) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb.,

l) előkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési és
mérlegjelentést,

m) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.

VI.

A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és ellenőrzésének rendje

1. A tagönkonnányzatok egyszeri vagyoni hozzájárulásának mértéke önkormányzatonként 5
millió Ft, melyet a társulás megalakulásától számított 30 napon belül utalnak Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Rt. Fiókjánál vezetett 11731001-15478706
számú számlájának a Társulás részére később megnyitandó alszámlájára.

2. A társulási hozzájárulás mértékét a tagönkormányzatok lakosságszáma arányában 
megyék esetében a megyeszékhely-város lakossága nélkül, megyei jogú városok esetében
lakosságszámuk alapján - a Társulási Tanács minden évben a Társulás költségvetésének
keretében állapítja meg.

A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési
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költségek kifizetése után fennmaradó rész a pályázatok előkészítésére, valamint a
pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható.

3. A tagönkonnányzatok éves hozzájárulásának mértékét a Társulási Megállapodás 3. szárnú
függeléke tartalmazza.

4. A megállapított társulási hozzájárulás évi összegének negyedét átutalással, minden
negyedév második hónapjának 15. napjáig kell teljesíteni a Dél-Dunántúli Önkomiányzati
Regionális Társulás OTP Bank Rt fiókjánál vezetett 11731001-15587457 számú
számlájára. A megállapított társulási hozzájárulást határidőre nem teljesítő

tagönkormányzattal szemben - írásbeli felhívását követően - a fizetési határidőt követő

15. napon a Társulás azonnali beszedési megbízás - inkasszó - benyújtására jogosult.

5. A Társulás gazdálkodásával, a tagönkormányzatok általi befizetések kezelésével és
felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat - díjazás ellenében, külön
megállapodás alapján - a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi, a pénzforgalmat
elkülönített számlán kezeli.

6. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt,
gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket,

ellátja költségvetési felügyeletüket (Ötv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével).

7. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a
befizetett vagyoni hozzájárulásának mértékét.

VII.

A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje

A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét, továbbá a
Társulás kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezési és
Működési Szabályzatában állapítja meg.

VIII.

A társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszüntetésének
szabályai

1. A Társulási Megállapodást a megyei közgyűlések elnökei és a megyei jogú városok
polgármesterei írjálc alá.

2. A Társulási Megállapodás módosítását, felmondását, a Társulás megszüntetését bármely
tagönkormányzat kezdeményezheti. A Társulási Megállapodást felmondani 6 hónappal
korábban a következő naptári év 1. napjával lehet.

3. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a
kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

4. Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a
kilépésig fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulás visszajár.
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5. A Társulás megszűnésekor a tagönkormányzatok kötelesek egymással elszámoini úgy,
hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó
pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A
Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből

származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a tagönkormányzatok olyan polgári jogi
megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat
ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös
tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosí~ák a feladatot
ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos
működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése
feltételeiben állapodnak meg.

Záró rendelkezések

1. A Társulás 2005. év július hó 1. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás mint
költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által vezetett
nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A társult önkormányzatok az alapító eljárás
lefolytatásával, az Alapító Okirat kiadásával a felügyeleti szervet bízzák meg.

2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., a Ptk. és a Társulási
Tanács által megalkotott, a Tanács alakuló ülésén elfogadott Szervezeti és Működési

Szabályzatban foglaltak az irányadók.
Értelmező rendelkezés:
A "Má." értelmezése és alkalmazása során a munkaszervezet közalkalmazotti jogállású
munkatársai alatt a Társulás közalkalmazottijogállású munkatársait kell érteni.

3. A Társulási Megállapodás mellék1etei:

1. számú melléklet: A Társulási Megállapodást jóváhagyó közgyűlési határozatok

2. számú melléklet: A Társulás Közös Fenntartású Intézményeinek felsorolása

Függelékek:

1. számú fiiggelék: A Társulás Alapító Okirata

2. számú fiiggelék: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata

3. számú fiiggelék: A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértéke

Kelt: Kaposvár, 2005. év július hó 12. napján

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Frankné dr. Kovács Szilvia s.k.

Dr. Gyenesei István s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Dr. Toller László sk
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a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Kocsis Imre Antal s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város

polgánnestere

Pécs Megyei Jogú Város
polgánnestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkonnányzat Közgyűlése a "Társulási Megállapodás"-t a 153/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatával, a Somogy
Megyei Önkonnányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) ICH. határozatával, a Tolna Megyei Önkonnányzat Közgyűlése a
134/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozatával, Pécs Megyei Jogú Város önkonnányzata Közgyűlése a 29/2007. (02. 01.) sz.
határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2006. (Xl. 30.) szekszárdi öh. határozatával módosította

Pécs, 2007. február 01.

Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter s.k.
Pécs Megyei Jogú Város

polgármestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város

polgánnestere

Záradék: A Baranya Megyei Onkonnányzat Közgyűlése a "Társulási Megállapodás"-t a ... /2007. (. .. ) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei
Önkonnányzat Közgyűlése a ... /2007. (. .. ) ICH. határozatával, a Tolna Megyei önkonnányzat Közgyűlése a ... /2007. (... )
közgyűlési határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Onkonnányzata Közgyűlése a ... /2007. (... ) sz. határozatával, a Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyűlése a ... /2007. (... ) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2007. június hó 30. napján

Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter s.k.
Pécs Megyei Jogú Város

polgárrnestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város

polgármestere
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Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyülése a "Társulási MegaJ1apodás"-t a 153/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatával, a Somogy
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) KB. határozatával, a Tolna Megyei önkormányzat Közgyűlése a
13412006. (XII. 15.) közgyülési határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 29/2007. (02. Ol.) sz.
határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2006. (Xl. 30.) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2007, február Ol.

Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat

Közgyűlésénekelnöke

Tasnádi Péter s.k.
Pécs Megyei Jogú Város

polgármestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város

polgánnestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a "Társulási Megállapodás"·t a 6212007. (VI. 27.) Kgy. határozatával, a Somogy
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6112007. (VI. 15.) ICH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
6512007. (VI. 27.) közgyűlés i határozatával, Pécs Megyeí Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 26512007. (06.07.) sz.
határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2007. (V.24.) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2007. június hó 30. napján

Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Dr, Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter s.k.
Pécs Megyei Jogú Város

polgárrnestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város

polgánnestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a "Társulási Megállapodás"·t a .. ./2008. (...) Kgy határozatával, a Somogy Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 79/2008. (VI.6.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .. ./2008. (.... )
közgyülési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .. ./2008. (...) sz. határozatával, Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyülése a 265/2007. (06.07.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése a 120/2007. (V.24.) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2008. július hó l. napján
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Dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre
a Tolna Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város

polgármestere

Gelencsér Attila
a Somogy Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter
Pécs Megyei Jogú Város

polgármestere

Szita Károly
Kaposvár Megyei Jogú Város

polgármestere
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80/2008.(VI.6.) KB

A Somogy Megyei Idősügyi Tanács 2007. évi
munkája és 2008. évi feladatai

A Somogy Megyei Idősügyi Tanács 2007. évi
beszámolóját és 2008. évi feladatairól szóló tájé
koztatóját a Somogy Megyei Közgyűlés elfogad
ja. Egyben köszönetét és elismerését fejezi ki a
Somogy Megyei Idősügyi Tanács minden tagjá
nak a megye idős emberei érdekében végzett ál
dozatos és eredményes munkájáért.

Felelős:Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő:2008. június 30.

8112008.(VI.6.) KB

A bizottságok által átruházott hatáskörben
hozott döntések

A Somogy Megyei Közgyűlés

- az Egészségügyi és Szociális Bizottság - a So
mogy Megyei Gyermekvédelmi Központ neve
lőszülői hálózata, az I. sz. Gyermekvédelmi In
tézmény és a II. sz. Gyermekvédelmi Intéz
mény, Óvoda, Általános Iskola szakmai prog
ramjának; a Somogy Megyei Gyermekvédelmi
Központ, az I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény,
a II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, a Somogy Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diák
otthon és Gyermekotthon és a Duráczky József
Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ
2008. évi munkatervének; a Drávakastély Szo
ciális Otthon, az Együtt-Egymásért Szociális és
Gyermekotthon, a Fehér Akác Szociális Ott
hon, a Gondviselés Szociális Otthon, a Magas
Cédrus Szociális Otthon, a Park Szociális Ott
hon, a Szeretet Szociális Otthon és a Dr. Ta
kács Imre Szociális Otthon 2008. évi munka
tervének jóváhagyása; Csurgó Város Önkor
mányzata szociális szolgáltatástervezési kon
cepciójának felülvizsgálatáról készült vélemé
nyezése; valamint Fonyód-Balatonfenyves Ön
kormányzatok szociális szolgáltatástervezési
koncepciójáról készült véleményezése tárgyá
ban -,

- az Oktatási, Közművelődési és Tudományos
Bizottság - a megyei fenntartású oktatási
nevelési intézmények módosított pedagógiai

programjai jóváhagyása és döntése arról, hogy
a kollégiumi nevelés országos alapprogramjá
nak kiadását követően, az abban megjelölt ha
táridő betartásával, a kollégiumok átdolgozzák,
kiegészítik pedagógiai programjaikat, majd ezt
követően napirendjére tűzi a programok felül
vizsgálatát az Oktatási, Közművelődési és Tu
dományos Bizottság; s a Dráva Völgye Közép
iskola és Kollégium 2006/2007. oktatási
nevelési évről szóló beszámolója elfogadása
tárgyában-

- az Ifjúsági és Sport Bizottság - Barcsi VSE-JUDü
Szakosztályának Jubileumi Judo Versenyre
30.000,-Ft, Somogy Megyei Diáksport Szövetség
nek Diáksport Díjátadó Ünnepségre 40.000,-Ft,
MA-VIK Triatlon Clubnak (Kaposvár) XV. Gyer
mek, serdülő és sprint távú duatlon ranglista ver
senyre 40.000,-Ft, Eötvös DSE-nek (Csurgó) "Eöt
vös Kupa" kézilabda tornára 30.000,-Ft, Bolhásért
Érdekvédelmi Egyesületnek Kistérségi-Sportnapra
10.000,-Ft, Kacsógép-Taszár SE-nek II. Kacsógép
Taszár Pünkösd Kupa kispályás labdarúgó tornára
30.000,-Ft, Kiskorpád Község Cigány Önkormány
zatnak "Kiskorpád-parti" sportnapra 15.000,-Ft,
Somogy Megyei Ifjúsági Egyesületnek (Kaposvár)
VI. Somogyi Ifjúsági Megyenapra 150.000,-Ft,
Somogy Megyei Ifjúsági Egyesületnek (Kaposvár)
Somogy Megyei Ifjúsági Találkozóra 100.000,-Ft,
Középiskolások Szövetségének (Kaposvár)
Diákönkormányzati vezetőképző táborra 150.000,
Ft, "Mozdulj" Lellei DSE-nek Közlekedési Nap
megrendezésére, 30.000,-Ft támogatása tárgyában

- a Pénzügyi Bizottság - a Somogy Megyei Ön
kormányzat 2007. évi ellenőrzési jelentésének, a
Beruházásszervező és a Munka-Tűzvédelmi és
Adótanácsadói Társulás 2007. évi munkájáról
szóló beszámolójának elfogadása, valamint a Ka
posvár, Fodor J. tér 1. sz. épület egy részének bér
beadása, a Kaposi Mór Oktató Kórház 5.000 eFt
könyv szerinti bruttó érték feletti ultrahang és
röntgengépeinek selejtezése tárgyában - átruhá
zott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszá
molót tudomásul veszi.

82/2008.(VI.6.) KB

A közgyűlés elnöke által átruházott hatáskör
ben hozott döntések

A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés elnöke
által 2008. első félévében engedélyezett előirány

zat és feladat módosításokat tudomásul veszi.
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IV.RÉ s z

KÖZÉRDEKű INFORMÁCIÓK

Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével, és ellenőrzésénekbővítésévelösszefüggőegyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény

alapján:

Szerződések

Bérelt vonalú intemet-
Somogy Megyei n-

l. Szolgáltatói szerződés
szolgáltatás nyújtása

kormányzat Integranet 9.145.000 2010. dec. 31.
Kft.

Kaposvár, Kisgáti

2. Megállapodás
városrész III. ütem TERRA DANUBIA 5.300.000

3 hónap
szakfelügyelet biztosí- Zrt. (nettó)
tása
Balatonszemes -

2008.01. 07.-
3. Vállalkozási szerződés Latinovits emlékkiállí- Agrotechnika Kft. 5.900.000

2008.08. 15.
tás ada táció'a
Az összegyűjtött tárgyi
és szellemi hagyomá-

Balatonszemes Község 2008.03.03.-
4. Vállalkozási szerződés nyok helytörténeti,

Önkormányzata
3.868.422

2008.08. 15.
néprajzi kiállításokká
szervezése
Az összegyűjtött tárgyi
és szellemi hagyomá-

Balatonszemes Község 2008.03.03.-
5. Vállalkozási szerződés nyok helytörténeti,

Önkormányzata
2.631.578

2008.08. 15.
néprajzi kiállításokká
szervezése
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