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I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK

Örökségünk – Somogyország Kincse Cím:
1.

KITÜNTETÉSEK, KÖZTISZTVISELŐI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE, VÁLASZTÁS, DELEGÁLÁS, MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁS,
VÁLASZTÁS
A Somogy Megyei Közgyűlés 148/2008.(XI.28.) sz.
határozatával a 2009. január 6-i Megyenapon a következő kitüntető díjakat adományozta az alábbiaknak:
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2.
3.
4.
5.

Lamping József építészmérnök, építőmester
életműve (1881-1939)
Szász Endre Munkácsy-díjas festőművész életműve (1926-2003)
Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Műemléktemplom, Balatonkeresztúr
Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész
életműve
Vikár Béla etnográfus, műfordító életműve
(1859-1945)

Somogy Polgáraiért Díj:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Balogh Imre Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője, Barcsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Barcs
Balogh Tibor esperes, Somogyi Református
Egyházmegye, Nagykanizsa
Dr. Borsos Sándor, a Marcali Városi Kórház
osztályvezető-főorvosa, Marcali
Dr. Bősze Sándor igazgató, Somogy Megyei
Levéltár, Kaposvár
Démuth Pál, Integrált Oktatási Központ igazgatója, Siófok
Egyed Árpád Rinyamenti Kistérségi Többcélú
Önkormányzati Társulás munkaszervezetének
vezetője, Nagyatád
Dr. Egyed Miklós, a Kaposi Mór Oktató Kórház Belgyógyászati Osztályának főorvosa, Kaposvár
Gadányi István polgármester, Táska
Göndöcz István ny. matematika-fizika szakos
tanár, Fonyód
Dr. Kiss István, a Kaposi Mór Oktató Kórház
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály osztályvezető-főorvosa, Kaposvár
Lőrincz Sándor, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály
főosztályvezető-helyettese, Kaposvár
Mezei István, a Kaffka Kft. ügyvezető igazgatója, Kaposvár
Dr. Oláh Vilmos nyugalmazott sebész főorvos,
Siófok
Somos László katolikus lelkész, esperes,
Kaposfő
Szemerei János evangélikus esperes, Kaposvár
Takács László ÁFÉSZ elnök, Barcs
Tokaji Lajos, ny. tanár, Somogyjád község
alpolgármestere, Somogyjád
Torma Kálmán a Kapos Volán ZRt. vezérigazgatója, Kaposvár (posztumusz)
Tóth Istvánné, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar főiskolai adjunktusa, Kaposvár
Dr. Visnyei Sándor nyugdíjas hatósági
főállatorvos és neje, dr. Visnyei Sándorné, a
homokiszentgyörgyi Általános Iskola és Óvoda
ny. igazgatója (megosztott díj)

A Somogy Megyei Közgyűlés 3/2009.(II.13.) sz. határozatával, Dr. Kálmán Katalin megyei aljegyző köztisztviselői jogviszonyát a Ktv. 17.§. (1) bek. d/ pontja
alapján 2009. október 31. napjával megszünteti.
Megköszöni Dr. Kálmán Katalinnak több éven át végzett kiemelkedő, magas színvonalú vezetői munkáját.
Felkéri a megyei főjegyzőt a köztisztviselői jogviszony
megszüntetésével összefüggő, illetve ehhez kapcsolódó
egyéb munkajogi intézkedések megtételére.
Megállapítja, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat
megyei aljegyzői munkaköre 2009. március 31. napjától megüresedik, ezért az aljegyzői munkakörre pályázat kiírását rendelte el.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
PÁLYÁZATOT HIRDET
A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
ALJEGYZŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
A munkakör betölthető a Köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 8. §. (3)
bekezdésében foglaltak alapján.
Az ellátandó feladatok:
A megyei főjegyző helyettesítése, a megyei főjegyző
által meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles
közgazdász képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott
mentesítés,
- közigazgatási szervnél szerzett legalább két év
közigazgatási gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- 10 évnél hosszabb vezetői gyakorlat,
- idegen nyelv ismeret.
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A pályázathoz csatolni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- részletes szakmai önéletrajzot eddigi és jelenlegi
munkaköreinek ismertetésével,
- a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolatát, közigazgatási vagy jogi szakvizsgát tanúsító oklevél másolatát,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó
vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak a pályázatban részvevő személyek általi
megismeréséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e pályázatának
nyilvános ülésen való tárgyalásához, avagy nem.
Bérezés és egyéb juttatás: a Ktv., valamint a Somogy
Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
4/2002.(V.18.) ÖR., a hivatal ügyrendje és közszolgálati szabályzata alapján.

Fehér Akác Szociális Otthon vezetői feladatainak ellátásával, 2009. március 1. - 2014. március 1. napjáig,
egyidejűleg Hollósi Gabriella, a Magas Cédrus Szociális Otthon (Kőkút-Gyöngyöspuszta) igazgatójának a
Fehér Akác Szociális Otthon (Kálmáncsa) vezetői
teendőinek helyettesítés útján történő ellátására vonatkozó megbízását 2009. február 28. napjával visszavonta.

A Somogy Megyei Közgyűlés7/2009.(II.13.) számú
határozatával tudomásul vette Kertész Gyulánénak és
Barakonyi Andrásnénak az „Együtt a Holnapért”
Közalapítvány kuratóriumi tagságáról való lemondását.
A közalapítvány alapító okirata módosításával kuratóriumi tagnak Tóth Róbertné, felügyelő szervezeti
tagnak Biherczné Mazzag Mária, a közalapítvány
elnökhelyettesének Majer István marcali lakosokat
választotta meg. A módosítása közalapítvány nevét,
célját és vagyonát nem érinti.
„Együtt a Holnapért” Közalapítvány

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati
Szolgáltató Központ honlapján történő megjelenést
követő 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a Somogy Megyei Közgyűlésnek a pályázat benyújtási határidejét
követő soros ülése. A munkakör a közgyűlési döntést
követően 2009. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat beküldendő: a Somogy Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének címére „Pályázat megyei aljegyzői munkakör betöltésére” jeligével kell benyújtani. (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)

A Somogy Megyei Közgyűlés 4/2008.(II.13.) sz. határozatával:
- a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(V.22.) ÖR. 56.
§ (1)-(3) bek., valamint 57. §-ának értelmében 2009.
február 13-i hatállyal Zana Istvánt az Egyházi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Terület-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság; Kozma Lászlót Kisebbségi, valamint az Oktatási, Közművelődési
és Tudományos Bizottság; Virth Józsefet a Környezetvédelmi, a Terület-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság; Péter Istvánt az Egészségügyi és
Szociális Bizottság közgyűlési tagjának megválasztotta;
- a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(V.22.) ÖR. 1.
sz. mellékletének 29. pontja értelmében Zana Istvánt az Egyházi Kapcsolatok Bizottsága, míg Virth
Józsefet a Környezetvédelmi Bizottság alelnökének
megválasztotta;
- a Somogy Megyei Idősügyi Tanácsba korábban az
önkormányzati ciklus időtartamára megválasztott tagokon túlmenően Porkoláb Lászlónét és dr.
Kynsburg Bélát választotta meg.

A Somogy Megyei Közgyűlés 5/2009.(II.13) sz. határozatával Berkes Andreát bízta meg a kálmáncsai
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ALAPÍTÓ OKIRATA
1.

Alapítók neve:
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Marcali Város Önkormányzata
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

2.

Közalapítvány neve:
„Együtt a Holnapért” Közalapítvány

3.

A közalapítvány székhelye:
8700 Marcali, Berzsenyi u. 114.

4.

A közalapítvány célja:
Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került, a
Somogy Megyei Gyermekotthon, Marcaliban elhelyezett gyermekek életkörülményeinek javítása, segítése, így az életminőségük fejlesztése, egyedülálló,
válsághelyzetben lévő szülők és gyermekeik képességfejlesztése, felzárkóztatása, egészségmegőrzése,
valamint az ehhez szükséges létesítményhálózat fejlesztése, a technikai, tárgyi és személyi feltételek javítása, a hátrányos helyzetű gyermekek korai fejlesztésének, oktatásának, oktatási eszközökhöz való hozzájárulás támogatása. Lehetőségek, esélyek biztosítása a gyermekeknek, a speciális ellátást igénylő
gyermekeknek a teljes élet felé az önálló életkezdéshez, a gyermekotthon érdekében szervezett rendezvények támogatása, a kiadandó szakmai kiadványok
költségeihez való hozzájárulás, a dolgozók szakmai
képzésének, továbbképzésének támogatása, a szakmai rendezvényeken való részvétel elősegítése.
A közalapítvány a fenti célok megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
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CLVI. tv. 26. § c./ pontjában meghatározott alábbi
közhasznú tevékenységeket folytatja:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági
érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
5.

Az alapítók a közalapítvány céljára rendelnek
egyszeri átutalással 50-50.000,-Ft-ot, mindösszesen 100.000,-Ft-ot, azaz Egyszázezer forintot. Az
alapítók az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 8700
Marcali, Rákóczi u. 6-10. pénzintézetnél az induló
tőkét rendelkezésre bocsátották.
A közalapítvány ügyeit, valamint az általa kezelt
pénzösszegek forrását és felhasználását nyilvánosságra kell hozni, feltéve, ha erről a közalapítványhoz csatlakozó más természetes vagy jog személy
másként rendelkezik.

6.

A közalapítvány kezelő szerve a kuratórium.
A kuratórium tagjai az alapító határozata szerint:

1. Buzási Attila
2. Bödőné dr.
Molnár Irén
3. Tóth Róbertné

4. Tárnai Péter

5. Majer István

gyógyszerész, marcali lakos
jegyző, Marcali Város Önkormányzata, kéthelyi lakos
gyermekvédelmi ügyintéző, II. sz.
Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, marcali
lakos
gazdasági ügyintéző, II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, kaposvári lakos
logisztikai főosztályvezető, Somogy Megyei Önkormányzat
Kaposi Mór Oktató Kórház, marcali lakos

A kuratórium elnöke az alapítók határozata szerint:
Buzási Attila
A kuratórium elnökhelyettese az alapítók határozata szerint: Majer István
7. A közalapítvány kuratóriumának ellenőrző
szerve:
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a
személy, aki a kuratórium
- elnöke vagy tagja,
- a közhasznú szervezetként működő közalapítványban a megbízásán kívül más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
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munkavégzésre irányuló egyéb jogszabályban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közalapítvány cél szerinti juttatásból részesül,
kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
A felügyelő szervezet tagjai:
1. Tomorné Huber Éva
II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola igazgatója, marcali lakos
2. Biherczné Mazzag Mária
gazdasági ügyintéző, II. sz. Gyermekvédelmi
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, marcali
lakos
3. Fenyvesi Erzsébet
óvónő, marcali lakos

A felügyelő szerv elnöke az alapítók határozata szerint:
Tomorné Huber Éva
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a
személy, aki
a./ a kuratórium elnöke vagy tagja,
b./ a közhasznú szervezettel a megbízásán kívüli
más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásból
részesül,
d./ az a./-c./ pontban meghatározott személyek
hozzátartozója.
A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
A felügyelő szerv ellenőrzi a közalapítvány működését
és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a közalapítvány munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány
könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv tagjai a kuratóriumi ülésen tanácskozási joggal vesz részt.
A felügyelő szerv köteles a kuratóriumot tájékoztatni
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy a közalapítvány működése során olyan
jogszabálysértés vagy a közalapítvány, az alapító érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás)
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését
teszi szükségessé, továbbá a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merül fel.
A kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára – annak
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell
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hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető
szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása
érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
8.

A közalapítványi vagyon felhasználása:
A közalapítvány céljára rendelt vagyon felhasználási
módját és gazdálkodási tevékenységét a kuratórium,
mint kezelő szerv az alábbiak szerint köteles teljesíteni:
a./ Tevékenyen közreműködik a közalapítványi célok megvalósításában.
b./ Ellátja a közalapítványi vagyon kezelését, biztosítja a 4. pontban meghatározott célokra történő felhasználást.
c./ A kuratórium mindenkor a rendes gazdálkodás
szabályainak megfelelően, az általában elvárható gondossággal köteles döntéseit a rendelkezésre álló összeg felhasználásáról, hasznosításáról megtenni.
d./ A közalapítvány tőkéjét az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Marcali Fiókja pénzintézetnél
helyezi el. A törvényes kamatok jóváírása az
alapítványi vagyont növelik. A gazdálkodása
során elért eredményt nem oszthatja fel, azt a
4. pontban foglalt célok elérésére fordíthatja
csak.
e./ A kuratórium évente az alapítványi vagyon 10
%-át köteles tartalékalapként kezelni.
f./ A mindenkori hatályos adó-, pénzügyi-és számviteli szabályoknak, valamint az alapítványok
gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992.
(VII.23.) Korm. rendeletnek megfelelően kell
működtetni a közalapítvány könyv-és számvitelét. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
g./ A kuratórium működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni. Gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hoznia,
és annak megtekintését mindenki számára biztosítani kell.
A kuratórium tagjai által feladatkörül ellátása során harmadik személynek okozott kárért a közalapítvány a felelős. A kuratóriumi tag által e minőségben a közalapítványnak okozott kárért a polgári
jog általános szabályai szerint felel.
A kuratóriumi tagok tevékenységüket ingyenesen
látják el, kizárólag indokoltan felmerült költségek
megtérítésére tarthatnak igényt.
A közalapítvány kuratóriumának és felügyelő szervezetének tagjai a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó feladatkör betöltését megelőzően, majd azt követően kétévenként, a vagyonnyi-
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latkozat-tételi kötelezettséget megalapozó feladatkör
fennállása alatt az első vagyonnyilatkozat-tételt követően kétévenként, a feladatkör megszűnése esetén
pedig a megszűnést követő 30 napon belül kötelesek
a saját és a velük egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről
nyilatkozatot (vagyonnyilatkozatot) tenni.
9. A kuratórium működési szabályai:
A kuratórium évente legalább két alkalommal,
illetve ezen felül szükség szerint ülésezik.
A kuratórium ülését a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a helyettese jogosult összehívni a
napirend és az időpont közlésével a kitűzött időpont legalább 8 nappal ajánlott levélben megküldött írásos meghívóval. Sürgős esetben a kuratórium ülése az ülés időpontja előtt 3 nappal kiküldött
meghívóval is összehívható. A kuratórium tagjainak legalább 1/3-a kezdeményezheti a kuratórium
ülésének összehívását. Ilyen irányú írásos kérelmükre a kuratórium elnöke köteles az ülést összehívni.
A kuratórium ülései nyilvánosak, zárt ülés szolgálati, üzleti titok vagy személyiségi jogok megóvása
érdekében rendelhető el. Zárt ülés elrendeléséről a
tagok a kuratórium elnökének vagy bármely tagjának javaslatára egyszerű szótöbbséggel döntenek.
A kuratórium határozatképes, ha a kuratórium tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratórium elnökének vagy bármely tagjának javaslatára elrendelhető titkos szavazás. A titkos szavazás
elrendeléséről a kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet
részt az, akinek közeli hozzátartozója és élettársa a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesül, bármely más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás.
Nem lehet a közalapítvány kuratóriumának elnöke,
illetve tagja az a személy, aki olyan közhasznú
szervezeteknél töltött be – ennek megszűnését
megelőző két évben legalább egy évig – vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény
szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmazni kell az ülésen elhangzottakat, a szavazati arányokat, a hozott határozatokat és a meghozatal időpontját. A jegyzőkönyvet
a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén helyettese és a jegyzőkönyv vezetője írják alá. A
jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, a jelen-
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léti ívet, a megtárgyalt írásos előterjesztéseket, tájékoztatókat, egyéb dokumentumokat.
A kuratórium ülésein hozott határozatokról külön
nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia
kell a határozat idejét, helyét, számát és évsorszámát, a határozatot támogatók és ellenzők
számarányát és megszavazását. A határozatot a kuratórium elnöke (helyettese) jogosult aláírni.
A kuratórium döntéseit az érintetteknek szükség
szerint, de legkésőbb a döntést követő 15 napon
belül kell megküldeni.
A közalapítvány működésével kapcsolatos iratokba a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai, valamint az alapító képviselői tekinthetnek be. Egyéb
esetekben a betekintés kérdésében a kuratórium
elnöke (helyettese) dönt.
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A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
A közalapítvány megszűnésére vonatkozó rendelkezéseit a Ptk. 74/E. §-a, valamint a 74/G. § (9)
bekezdése rögzíti.
Ezenkívül megszűnik a közalapítvány akkor is, ha
az alapítványi vagyon 20.000,-Ft alá csökken.
A megszűnt közalapítvány még fennmaradó vagyona az alapítókat illeti meg, akik kötelesek azt a
megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra
fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv, valamint az 1997. évi CLVI. tv.
és a közalapítványokra, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó egyéb mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kaposvár, 2008.

A kuratórium az általános szabályok szerint jóváhagyja a közalapítvány éves beszámolóját és a
közhasznúsági jelentést, melyet a kuratórium elnöke készít és terjeszt elő. A közalapítvány tevékenysége nyilvános, gazdálkodásának adatairól,
beszámolóiról, szolgáltatásai igénybevételének
módjáról a közvéleményt a Somogyi Közlönyben
való közzététellel kell tájékoztatni, nyilvánosságra
hozni.
10. Képviselet:
A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli,
akadályoztatása esetén az elnök-helyettes képviseli, ebben az esetben képviseleti joga gyakorlásának
módja és terjedelme a kuratórium elnökével azonos.
11. Utalványozás:
A közalapítvány vagyona felett a kuratórium elnökének és elnök-helyettesének, bármelyikük akadályoztatása esetén az elnök vagy elnök-helyettes
mellett Tárnai Péter kuratóriumi tagnak van utalványozási joga.
12. Csatlakozás a közalapítványhoz:
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki, bármilyen
nagyságú összeggel, illetőleg más hasznosítható
vagy felajánlásával csatlakozhat, ha aláírt nyilatkozatban elismeri és támogatja a közalapítvány
célját. A csatlakozás elfogadásához a kezelő szerv
jóváhagyása szükséges.
13. A közalapítvány létrejötte, időtartama, megszűnése:
E közalapítvány alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követő 45 napon belül a kuratórium
köteles a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hivatalos lapjában, a Somogyi Közlönyben
közzétenni.

Dr. Sütő László sk.
Marcali Város
polgármestere

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

Somogy Megye Közgyűlése 8/2009.(II.13.) sz. határozatával
1) a Mártírok és Hősök Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosította:
a)

7. § A közalapítvány szervezete, működése:
1. A közalapítvány irányítását – kezelő
szervként – 5 fős kuratórium végzi.
9. A Kuratórium határozatképes 3 fő jelenléte esetén.

b) az alapító okirat 2. sz. melléklete az alábbiak
szerint módosul:
A Mártírok és Hősök Közalapítvány Kuratóriuma:
Elnök. Dr. Magyar Kálmán kaposvári lakos
Tagjai: Agg József kaposvári lakos
Dr. Bus János kaposszerdahelyi lakos
Dinya Miklós kapovári lakos
Pásztor István kaposvári lakos
c)

az alapító okirat 3. sz. melléklete az alábbiak
szerint módosul:
A Mártírok és Hősök Közalapítvány Ellenőrző
Bizottsága:
Marosvári György kaposvári lakos
Dr. Ozsváth Ferenc kaposvári lakos
Vas József kaposvári lakos

2) elrendelte a Mártírok és Hősök Közalapítvány
ezen módosítással egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratának megküldését – Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyását követően – a Somogy Megyei Bírósághoz a változás
bírósági nyilvántartásba vétele végett,
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3) a közalapítvánnyal kapcsolatos moderátori feladatok ellátásával továbbra is a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.-t bízta meg,
4) kezdeményezte, hogy az eredeti alapítók – Somogyért Egyesület, a Kaposvárért Közalapítvány, a
Városszépítő Egyesület, a Római Katolikus Püspökség és a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. – jogaik gyakorlásával bízzák meg a Somogy Megyei Önkormányzatot, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát,
5) megköszönte Szigetvári György, Vajay Tibor,
Puskás Béla, Tóth György, László Imre volt kuratóriumi tagoknak, valamint Kordován Gyula és
Mike Sándor az ellenőrző bizottság volt tagjainak
a közalapítványban eddig végzett eredményes
munkájukért.
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(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként működő intézmények, a
hivatal, a területi cigány és horvát kisebbségi
önkormányzat, a közgyűlés kiadásai, a felújítások, a beruházások és a kötelezettségek, a 2.sz
mellékletben intézményenként külön-külön, a 3
sz., a 3/A sz., a 4 sz., az 5 sz., a 6. sz. mellékletekben soronként, a 8 sz. melléklet I.sz. kiadás
összesen sora, a 7/A. sz.,a 7/B sz. sz. mellékletek II.sz. kiadás összesen sora szerint különkülön alkotnak egy-egy címet.
I.
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI
3. §

II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
RENDELETEI

A Somogy Megyei Közgyűlés
1/2009. (III. 10.)
rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 4/2002 (V.18) ÖR módosításáról

A közgyűlés a megyei önkormányzat 2009 évi költségvetése (kórházzal együtt)
ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét
23.900.969
Kiadási főösszegét
24.600.082
Hiány (hitel) összegét
699.113
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt
3.940.644
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
a beruházások összegét
a felújítások összegét

A Somogy Megyei Közgyűlés az 1991. évi
XX.tv.138.§ (1) bekezdés b, pontja szerinti jogkörében,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16. § (1) és 91. § (1) bekezdései, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII.
törvény és az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban ÁHT.)
65. § (1) bekezdése alapján a Somogy Megyei Önkormányzat 2009 évi költségvetéséről és végrehajtási
feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:

a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (felhalmozási célú átadás)
összegét
- a működési célú bevételek összegét

3.449.478
2.426.276
213.745

183.254
20.659.438

- a működési célú kiadások összegét
ebből:
a személyi juttatások összegét

21.150.604

a TB járulék, és az egészségügyi,
táppénz hozzájárulást

2.622.553

9.054.678

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a megyei közgyűlésre (továbbiakban közgyűlés), annak bizottságaira, a közgyűlés elnökére, az önkormányzati hivatalra, (továbbiakban hivatal), a területi cigány és horvát kisebbségi
önkormányzatokra, a megyei önkormányzat intézményeire (továbbiakban intézmények).
2. §
(1) Az ÁHT. 67. § (3) bekezdése alapján a közgyűlés a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja
meg,

a munkaadói járulék összegét
a dologi kiadások összegét
az ellátottak pénzbeni juttatásait
a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások
összegét
az általános tartalék összegét
a működési célú tartalék összegét

257.654
7.517.816
408.789

424.094

10.000
595.959
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a költségvetési létszámkeretet
(intézmények, közgyűlés, önkormányzati hivatal, kisebbségi önkormányzat vonatkozásában)

4315 főben

állapítja meg.
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intézményi és önkormányzati
felújítások
pályázati saját erő
pályázatok előkészítése
2008. évben folyószámlahitelből
kifizetett, de kötvényt terhelő
felhalmozási célú kötelezettségek

193.745 eFt,
155.602 eFt
114.924 eFt

121.494 eFt.

A megyei önkormányzat bevételei
A megyei önkormányzat kiadásai
4. §
8. §
A közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg
forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet I. fejezete
A, B, C, D, E pontjai szerint állapítja meg.

A közgyűlés
(1) a kiadásokat az 1.sz. melléklet II. fejezete
A,B,C,D pontjaiban foglaltak szerint állapítja
meg,

5. §
A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi
működési, felhalmozási tőke jellegű bevételeket, az
intézmények támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeit intézményenként (címenként), a 2. sz.
melléklet 2, 3, 5, 6 oszlopai tartalmazzák.
6. §

(2) a 2009 évi önkormányzati költségvetés önállóan
és részben önállóan gazdálkodó szervenkénti
(címenkénti) kiadási, ezen belül az ÁHT. 69. §
(1) bekezdésének megfelelő kiemelt előirányzatait a 2. sz. melléklet 8-18 sz. oszlopaiban foglaltak szerint határozza meg,

A közgyűlés a kórházi fejlesztésekre Kaposvár Megyei
Jogú Várostól 11.000 eFt, a kistérségi támogatás (tabi
és marcali kistérségek) visszatérülése címén 22.375 eFt
átvételét rendeli el. A további működési és fejlesztési
célú pénzeszköz átvételek összegét az 1.sz. melléklet
I/A 2., I/C 2. és I/D 1.,2 pontjai szerint hagyja jóvá.

(3) az önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 2.sz., 3, 3/A, 4 sz. mellékletekben, az 5.sz. mellékletben, a 7/A. sz., a 7/B sz., a
8 sz. melléklet I. sorában foglaltak szerint hagyja jóvá,

7. §

(4) az önkormányzat önként vállalt feladatait a 6. sz
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. §

A közgyűlés
A közgyűlés
(1) a pénzintézeti hitel összegét 699.113 eFt-ban állapítja meg. A hitelfelvételből származó a következő évek költségvetését terhelő kötelezettségek összegét (tőketörlesztés, kamat) a 10.sz.
mellékletnek megfelelően állapítja meg azzal,
hogy a gazdálkodási, hitelfelvételi körülményeknek megfelelően szükség szerint módosítja,
(2) a 2008 évi kötvénykibocsátásból történő bevonást 1.824.840 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint:
2009. évi működési hiányra
500.000 eFt,
intézményeket át nem
adó városok térségi feladataira 140.400 eFt,
humán programokra (DrávaProjekt, TDM iroda kialakítása) 11.500 eFt,
támogatásértékű fejlesztési
kiadásokra (mérleg, Kiadások
B.3. sora)
intézményi és önkormányzati
beruházások

132.354 eFt,
454.821 eFt,

(1) az intézményi tervszámok kialakításánál a feladatfinanszírozási, a nullbázisú valamint a bázis
szemléletű tervezési módszert együttesen alkalmazta. A bevezetést megelőzően - külön előterjesztés alapján - elrendeli a közoktatási intézmények vonatkozásában a tiszta profilú feladatfinanszírozási rendszer (FELFIN új számítógépes
tervezési program) bevezetését és ezt követően a
költségvetési rendelet évközi módosítását,
(2) az intézményi tervszámokba beépítve biztosítja
a kötelező jellegű személyi kifizetések fedezetét
(a 2008. december 31-én betöltött álláshelyekre), a 3000 Ft/fő étkezési hozzájárulást és a közüzemi díjakkal, az élelmezéssel kapcsolatos valamint az egyéb dologi kiadásokat (irodaszer,
könyv, folyóirat, reklám, kiküldetés, szállítás,
gyógyszer, textília stb.) az ellátottak pénzbeni
juttatásait (nevelőszülői, nevelési díj, zsebpénz,
munkajutalom stb.), a tanulói tankönyvtámoga-
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tást, a DSK támogatást. A szociális intézmények
tervszámai tartalmazzák a szoc. X program bevezetésével kapcsolatos kiadásokat is. Az intézményi támogatások 5%-át céltartalékban tervezi.

(2) a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait a 7/A számú, a Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait a 7/B számú mellékletek szerint hagyja jóvá,

(3) a „Mogersdorf” Nemzetközi Kultúrtörténeti
Szimpózium megrendezésének fedezetét a Somogy Megyei Levéltár költségvetésében támogatásként biztosítja,

(3) az egyéb működési kiadásokat, feladatonkénti
bontásban az 5. sz., 6. sz. mellékletek szerint állapítja meg, figyelembe véve az előző években
vállalt és az előző évi pályázatokkal összefüggő
áthúzódó, és a jogszabályi előírásokból adódó
kötelezettségek körét.

(4) a 2.sz.melléklet előirányzatai tartalmazzák a
2009. évi költségvetésről szóló 2008 évi CII.
törvény 55.§ (2) bekezdése szerinti 2%-os mértékű kereset - kiegészítés összegét,
(5) a Megyei és Városi Könyvtár költségvetésében a
folyamatos működéshez 101.035 eFt összegű
megyei támogatást biztosít 75.240 eFt összegű
Kaposvár városi és kistérségi támogatás figyelembevételével,
(6) a 2009. évi intézményi működési kiadások fedezetéül (kórház, gyermektábor nélkül) 1.131.350
eFt összegben az intézményi saját bevételeteket
határozza meg,
(7) az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként az érettségi és szakmai vizsgák, az
oktatásban a minőségbiztosítási mérés, értékelés,
a 2009. évi informatikai szakmai fejlesztési feladatok fedezetét, az osztályfőnöki feladatot ellátók, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatását nem
biztosítja. Az összegek év közben a 2009. évi
költségvetésről szóló CII. törvény 5. sz. mellékletében szereplő központosított támogatási keret
terhére - külön végrehajtási szabályok - alapján
igényelhetők,
(8) az intézmények 2009. évi működési támogatását
6.760.415 eFt összegben határozza meg, a 2. sz.
melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint.
10.§
A közgyűlés

(1) az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait a 9.sz. melléklet szerint állapítja
meg, és az önkormányzati hivatal és a közgyűlés, a közgyűlés nemzetközi kapcsolatai 2009.
évi kiemelt előirányzatait tételesen a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá, Az önkormányzati hivatal támogatásának, a közgyűlés működési kiadásainak 5%-át céltartalékban tervezi.

11.§.
A közgyűlés
(1) a térségi feladatot ellátó speciális általános iskolák, tagozatok működéséhez a korai gondozás,
szakszolgálati feladatok támogatására 6.000 eFt
összegű megyei támogatást biztosít a 19.§ (1)
ekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően,
(2) a kötelező térségi feladatokat át nem adó városok részére éves szinten 140.400 eFt összegű megyei támogatást biztosít az alábbiak szerint:
(ezer Ft)
Marcali város ........................47.300
Barcs város ...........................36.300
Nagyatád város .....................30.800
Siófok város..........................25.000
Lengyeltóti város ..................1.000

A támogatást a megyei önkormányzat a rendelet
21.§-ában megfogalmazott végrehajtási szabályoknak megfelelően biztosítja.
(3) az intézményi pályázatokhoz saját erőként
20.000 eFt összegű megyei támogatást biztosít,
amely év közben a 16.§ (6) bekezdésben meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően kerül felosztásra,
(4) Kaposvár várossal való együttműködésre, illetve
2009-ban az alábbi közös feladatokra biztosít
támogatást:
- Csiky Gergely Színház
támogatása

11.000 eFt

- Megyei Városi Közös
Alap

5.000 eFt

- Taszár Airport terminál
működtetés

5.200 eFt
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A Megyei Városi Közös Alap felhasználása a 19.§ (2)
bekezdésében meghatározott végrehajtási szabálynak
megfelelően történhet a támogatottak részére a 20.§ (1)
(2) bekezdésében előírt elszámolási kötelezettséggel.

2006 években felvett beruházási hitel visszafizetés, 3.780 eFt az MFB hitel törlesztés, 733.701
eFt a 2008. évi működési célú hitel visszafizetés,
96.970 eFt a kötvény visszafizetés. Ezen felül
80.000 eFt a fejlesztési hitelek, 95.000 eFt a
2009. évi a működési hitel kamata, 340.000 eFt
a kötvények kamata,

12.§

A közgyűlés a bizottságai részére 4.300 eFt összegben
– 20.§ (3) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási
szabályoknak megfelelően – biztosít átruházott hatáskörben döntési lehetőséget az alábbi megosztásban:

(2)

a 2009. évi hitelfelvételt az alábbiak szerint
Pénzintézeti hitel:
ebből:

Turisztikai Bizottság

1.000

Ifjúsági és Sport Bizottság

1.500

Egyházi Kapcsolatok Bizottsága
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

800
1.000

13. §
A közgyűlés
(1) a pályázatokkal megvalósuló rekonstrukciók,
beruházások forrásmegoszlását a 3. sz. melléklet
szerint állapítja meg,
(2) az önkormányzati beruházások 529.821 eFt öszszegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti)
bontásban a 3/A. sz. melléklet I-II pontjai szerint,
(3) az önkormányzati felújítások 193.745 eFt-os ráfordítás összegét, feladatonkénti (címenkénti)
bontását a 4.sz. melléklet I-II pontjai szerint,
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- működési célú
hitel

699.113
eFt
699.113
eFt,

a 2008. évi kötvénykibocsátásból a 2009.évi
költségvetésbe történő bevonást 1.824.840 eFt
összegben hagyja jóvá,
(3) felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pénzintézettel folytatott egyeztetést követően - az
önkormányzat hitelképességét az egyes hitelfajták igénybevételi lehetőségeit mérlegelve - döntsön a pénzintézeti hitelkonstrukció igénybevételéről, és szerződést kössön a hitelfelvételről,
(4) egyetért a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti 2009. évi pénzintézeti hitel és a 2002-2006
között igénybevett fejlesztési hitelek hitelkonstrukcióknak megfelelő visszafizetésével,
(5) a 2009. évi pénzintézeti hitel fedezetéül a Somogy Megyei Gyermektábort (Fonyód, Virág
u.77.) jelöli meg,
(6) felhatalmazza a közgyűlés elnökét az év folyamán, a bérkifizetésekhez – a likviditás fenntartásának érdekében szükségessé váló, - maximum

(4) a további évek várható bevételeit, kiadásait a
10.sz melléklet szerint,
(5) a Somogy Megyei Önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11.sz. melléklet szerint,
(6) a Somogy Megyei Önkormányzat 2008. év december 31-i hitel és kötvényállományát a 12. sz.
melléklet szerint
(7) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatát a 13. sz. melléklet szerint
(8) a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a 14.sz melléklet szerint hagyja jóvá.
Adósságszolgálat
14. §
A közgyűlés
(1) az adósságszolgálatot 1.439.904 eFt összegben
határozza meg, amelyből 90.453 eFt a 2002 -

350.000 eFt/alkalom - munkabérhitelek felvételére.
Költségvetési tartalék
15.§
A közgyűlés
(1) az általános tartalék összegét 10.000 eFt-ban határozza meg, amely év közben a 22.§ (1) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabálynak
megfelelően osztható fel,
(2) a céltartalék összegét (normatív állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettségre, KJT
módosítás miatti többletkiadásokra, egyéb előre nem látható kiadásokra) 200.000 eFt összegben határozza meg, amely év közben a 22.§ (1)
bekezdésében meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel,
(3) a 2. sz. melléklet 4. oszlopában az intézményenként meghatározott intézményi támogatásoknak
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- kivéve a Somogy Megyei Levéltár költségvetésében a „Mogersdorf” Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpóziumra céljelleggel biztosított
2000 eFt - és az önkormányzati hivatal támogatásának, a közgyűlés működési kiadásainak 5%át (395.959 eFt) céltartalékba helyezi és a 22.§
(9) bekezdésében meghatározott végrehajtási
szabályoknak megfelelően dönt az összeg évközi felosztásáról.
II.

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
16. §
A közgyűlés
(1) elrendeli, hogy az intézmények év közben képződő - kiadásokkal nem terhelt - tiszta bevételi
többletei az önkormányzat bevételét képezzék,
(2) elrendeli, hogy év közben különös figyelmet kell
fordítani a társulások működéséhez átvételre
tervezett 29.292 eFt, és az önkormányzati hivatal épület hasznosításával összefüggő üzemeltetési, bérleti díj bevételek 88.994 eFt (működési
bevétel, átvett támogatás) beszedésére,
(3) elrendeli az ingatlanértékesítés tervezett bevételének realizálása érdekében a szükséges intézkedések megtételét, Amennyiben a tervezettnél
magasabb ingatlanértékesítési bevétel realizálódik, a többletbevétellel csökkenteni kell a kötvénybevonás mértékét,
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a pályázónak (intézmény) kell biztosítani.
Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erő
50 %-a az adott intézménynél éves összesítésben az 1 millió Ft-ot meghaladja, egyedileg meg
kell vizsgálni a fedezet biztosításának módját és
az önkormányzat, valamint intézmény teherviselő képességét,
(7) elrendeli, hogy a sikeres TIOP és TÁMOP pályázati források és az ehhez szükséges saját erő
felhasználásával - lehetőség szerint – önkormányzati forrás kiváltására kerüljön sor,
(8) elrendeli, hogy tárgyalásokat kell folytatni a
számlavezető OTP és Kereskedelmi Bank Rt-vel
az önkormányzat hitelszerződésének aktualizálásáról, a legkedvezőbb igénybe vehető hitelkonstrukciókról.
17. §
A közgyűlés
(1) elrendeli, hogy a két kisebbségi önkormányzat
részére jóváhagyott megyei forrás 1/12-ed
arányban kerüljön kiutalásra,
(2) elrendeli, hogy a Megyei és Városi Könyvtár finanszírozása a költségvetésben jóváhagyott, a
9.§ (4) bekezdésben meghatározott megye – város támogatási aránynak megfelelően történjen.
18.§
A közgyűlés

(4) elrendeli, hogy - a saját forrás kiváltása érdekében – a a központi és egyéb szervek által kiírt
pályázatokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és a pályázati feltételeknek megfelelő témákban a pályázatokat elő kell készíteni és - a
közgyűlés előzetes döntését követően - be kell
nyújtani,

(1) elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása
a likviditás megőrzése érdekében – az előző évben eredményesen alkalmazott - pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az intézmények gazdálkodásának helyzetét, segíteni kell a munkájukat. A
költségvetés végrehajtásával kapcsolatos részletes feladatokat pénzügyi intézkedési tervben kell
meghatározni,

(5) elrendeli, hogy az utófinanszírozott intézményi
és önkormányzati, központi és EU-s pályázatokkal összefüggő kiadásokat – a pályázat sikeressége érdekében - átmenetileg meg kell finanszírozni, bevonva a pályázó partnereket és a pénzintézeteket,

(2) elrendeli, hogy a 2009 évi erdeti költségvetésben
szereplő kötvénybevonás összegét érdemben
csökkenteni kell. Elsősorban - a nem azonnali
beavatkozást igénylő vagy folyamatban lévő fej

(6) elrendeli, hogy az intézmények a központi és
más szervek felé benyújtandó pályázataikat
minden esetben előzetesen az önkormányzati hivatallal egyeztessék, a pályázatok eredményéről
az önkormányzatot tájékoztassák. Az intézményi
egyéb pályázatokhoz tervezett 20.000 eFt saját
erő felosztásáról a közgyűlés elnöke dönt. Az in
tézmények által benyújtandó pályázatok esetében a vállalt megyei forrás mértéke 50 %-nál
nagyobb nem lehet. A további 50 %-os saját erőt

lesztéseket, a 2009. évben mindenképpen elvégzendő feladatokat, hanem – a halasztható célokat
érintő átütemezéssel.
19. §
A közgyűlés
(1) elrendeli, hogy az önállóan gazdálkodó speciális
általános iskolák, tagozatok és a korai gondozás,
szakszolgálati feladatok összesen 6.000 eFt ösz-
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20. §

szegű támogatásának felosztásáról év közben a
közgyűlés elnöke döntsön,
A közgyűlés
(2) elrendeli, hogy a Megye Város Közös Alaphoz
jóváhagyott 5.000 eFt összegű megyei támogatás feladatonkénti biztosítására csak a Megyei
Jogú Város azonos összegű döntését követően
kerülhet sor. Az érintettek részére a jóváhagyott
összeget az együttes döntést követően lehet kiutalni,
(3) elrendeli, hogy a Somogy Megyei Közoktatási
Közalapítvány 18.977 eFt összegű támogatása a
2009.évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. tv.
8.sz. mellékletében meghatározott pénzellátási
szabályoknak megfelelően kerüljön továbbutalásra,
(4) a Somogy Megyei Gyermektábor Fonyód részére 2009.március hónapban 8.000 eFt összegű
likviditási előleget biztosít, és elrendeli, hogy az
intézmény a 5.000 eFt összegű befizetési kötelezettségét két egyenlő részletben július 31-ig, illetve november 30-ig teljesítse a megyei önkormányzat költségvetési számlájára,
(5) elrendeli, hogy a Kaposi Mór Oktató Kórház korábbi testületi döntések értelmében – a gyógyszertár építéséhez nyújtott 150 milló Ft összegű
támogatás és kamatterheiből származó 2009 évi
18 millió Ft összegű visszafizetési kötelezettségét 2009. július 1-től havi egyenlő részletben, a
gyógyszertár egyszeri készletbeszerzéséhez biztosított 25 millió Ft összegű visszafizetendő támogatást 2009 május 31-ig havi egyenlő részletben utalja át az önkormányzat költségvetési
számlájára,
(6) elrendeli, hogy a Marcali és a Tabi Kistérség részére nyújtott támogatás 2009. június 30-ig történő megtérülése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni és felhívja az érintettek
figyelmét, hogy a 22.375 eFt-ot (Marcali 17.450
eFt, Tab 4.925 eFt) határidőre utalják át a megyei önkormányzat számlájára,
(7) elrendeli, hogy a Marcali Városnak korábban
nyújtott 30.000 eFt összegű támogatás határidőre (2009.december 31-ig) történő visszatérülése
érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell
tenni,
(8) elrendeli, hogy a 6. sz mellékletben a Társadalmi és Civil Szervezetek, Egyesületek támogatására tervezett 600 eFt elosztása a Somogy Megye Civil Fóruma Koordinációs Tanácsa javaslata alapján történjen,
(9) elrendeli, hogy az 1 millió Ft ráfordítás érték feletti beruházásokat - a Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztései kivételével – a Somogy Megyei
Önkormányzati Hivatal közvetlenül koordinálja.

(1) elrendeli, hogy a költségvetésben tervezett minden céljellegű támogatás felhasználásáról (elnöki, bizottsági, társadalmi civil szervezetek, megyét bemutató kiadványok, Kaposvárral közös
alap stb.) a támogatásban részesülőknek legkésőbb 2009. december 31-ig (számlamásolattal
igazoltan) el kell számolni,
(2) elrendeli, hogy a támogatásban részesülő szervezetek, amelyek számadási kötelezettségüknek
határidőre nem tesznek eleget és a támogatást
nem a támogatási szerződésnek megfelelően
vagy jogszabálysértő módon használják fel, a
támogatást a felszólítást követő 8 napon belül
visszautalni kötelesek,
(3) elrendeli, hogy a bizottságok a rendelkezésükre
álló keretösszeget kizárólag a szakmailag illetékes bizottság hatáskörébe tartozó feladatokra
használják fel. A 2009. december 31-ig fel nem
használt (pénzügyileg nem teljesített) keretöszszegek a következő évben nem kerülnek visszatervezésre,
(4) az
önkormányzatokról
szóló
1990.évi
LXV.tv.10§ (1) bekezdése d. pontja alapján elrendeli, hogy a költségvetésben tervezett keretek
terhére alapítványok részére történő pénzeszköz
átadásra csak előzetes közgyűlési döntést követően kerülhet sor.
21. §
A közgyűlés elrendeli, hogy – a megkötött megállapodások értelmében – a térségi feladatokra négy város
(Barcs, Marcali, Nagyatád, Siófok) részére az 140.400
eFt összegű megyei támogatás két részletben az első
negyedév és a harmadik negyedév végéig kerüljön
átutalásra.
22. §
A közgyűlés
(1) elrendeli, hogy az általános tartalékként elkülönített 10.000 eFt és a céltartalékban - az előre
nem látható kiadásokra - tervezett 200.000 eFt
felosztásáról év közben a közgyűlés rendelet
módosítás keretében döntsön,
(2) a második félévben, a teljesítési adatok függvényében dönt a céltartalékba helyezett 5%-os
mértékű támogatás felosztásáról,
(3) elrendeli, hogy év közben az 5%-os működési
előirányzat zárolás összegéből keletkező megtakarítás nagyságrendje teljes egészében a kötvénybevonás összegét csökkentse.
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23. §
A közgyűlés
(1) elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő, a
rendeletben, illetve korábban kötött megállapodásokban, szerződésekben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználása vonatkozásában a közgyűlés elnöke döntsön, illetve határozza meg a felhasználás rendjét és ütemét,
(2) felhatalmazza a közgyűlés elnökét – a szakképzésről szóló 1993 évi LXXVI. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI.
törvény és az ehhez kapcsolódó 13/2008. (VII.
22.) SZMM rendelet 14.§ (1) bekezdése értelmében – a fejlesztési támogatás továbbadására
vonatkozó megállapodás aláírására.
24. §
A közgyűlés
(1) az ÁHT. 15/A. § (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettséget ír elő,
(2) az ÁHT 15/A § (2) bekezdésének felhatalmazása
alapján a kettőszázezer forint alatti támogatási
összegekre vonatkozóan a közzétételt mellőzi.
25. §
A közgyűlés nem engedélyezi, hogy az intézmények év
közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre, a 2009. évi kiemelt előirányzataik csak a
közgyűlés elnökének előzetes engedélyével módosíthatók az ÁHT. 93. § (1) (5) bekezdéseiben meghatározott
előírások figyelembevételével.
Az elnöki hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően a
közgyűlést folyamatosan tájékoztatni kell.
26. §
A közgyűlés az önkormányzati hivatal, 2009.évi költségvetésében - a Köztisztviselői Törvény és Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére
akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve

tagként belépnek - 4000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulás fedezetét biztosítja.
27.§
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2002 (V.18) ÖR módosításáról
A Közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban:

2009/1. szám

Ktv.) 4.§-a alapján kapott felhatalmazás szerint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
4/2002. (V.18.) ÖR. sz. rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
A 4/2002. (V.18.) ÖR. sz. rendelet 5.§. (3) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő részére az alapilletmény 35 %-a, a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő részére az alapilletmény 15 %-a.”
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a
közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a
közgyűlés elnöke a felelős.
(2) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét
az 2009. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó
intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a
gazdálkodás jogszerűségéért, a alapító okiratban
előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és
a kötelezettségek összhangjáért, a belső ellenőrzés megszervezéséért az intézmény vezetője, az
intézményi számviteli rendért, a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség
teljesítéséért a kincstár vezetője a felelős. Az
önállóan gazdálkodó intézményeknél a fentiekben felsorolt feladatok mindegyikéért az intézmény vezetője a felelős,
(4) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ÁHT., a 217/1998.(XII.30.) sz. Korm.
rendelet valamint a 2009. évi költségvetéséről
szóló 2008. évi CII.. tv. előírásai az irányadók.
29. §
A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a közgyűlés elnöke - az ÁHT. 77. § (1) bekezdése értelmében – a 2008. évi költségvetési rendeletnek
megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a
kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az ÁHT. 77.§ (2)
bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe
beépültek, mellékletei tartalmazzák.
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30.§
A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a 27
§-a rendelkezéseit 2009.január 1.-től kell alkalmazni.(A rendelet mellékletei 1-14-ig terjednek.)

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

2009/1. szám
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1.sz. Melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
/kórházzal együtt/
ezer Ft
Ssz
I.
A.
1.
2.

3.

B.

C.
1.

2.

D.
1.

MEGNEVEZÉS

2009.évi terv

BEVÉTELEK
Működési bevételek:
Intézmények működési bevételei
Önkormányzat működési bevételei
- önkormányzat kamatbevételei
- kötvény lekötés kamata
- önkormányzati hivatal működési bevételei
- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel
államháztartáson kivűlről
Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz:
Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Illetékek
- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:
ebből:
Megyéket megillető fix összeg
Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő)
Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:
Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normativ hozzájárulások
Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150Ft/fő/
Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/
Normativ kötött felhasználású támogatások
Támogatások összesen:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Ingatlan értékesítés
Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése
Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel
államháztartáson kivűlről
ebből:
-Szakképzési támogatás
-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei

2 927 603
3 000
350 000
88 994
15 900
3 385 497
2 100 000

370 000
40 012
297 938
2 807 950

4 377 843
50 015
204 478
75 104
4 707 440
500 000
13 000

50 000
15 500

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű működési bevétel
- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház)
-Társulások
-Önkormányzati hivatal átvett bevételei
-Intézmények átvett bevételei
-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett
támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem)
-Területfejlesztési Tanácstól
-Gyermektábor befizetése
-Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi
Központtól átvett támogatása
-Müködésképtelen önkormányzati támogatás

578 500

9 140 000
29 292
30 000
75 240
69 062
10 000
5 000
844
50 000
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2.

E.

F.

Támogatásértékű működési bevételek összesen:
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
-CÉDE támogatás 2008.évi maradványa
-LEKI támogatás 2008.évi maradványa
-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett
-Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése
-Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre
-Kistérségi támogatás visszatérülése
-Pályázati támogatások
-Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális
speciális otthon kialakitásához
-Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:
Támogatásértékű bevételek összesen:
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:
Hitel összesen:
ebböl:-müködési célu hitel felvétele
Finanszirozási bevételek összesen:
Pénzmaradvány

2009/1. szám

9 409 438
3 106
17 796
25 000
43 000
11 000
22 375
985 027
50 000
30 000
1 187 304
10 596 742
22 076 129
699 113
699 113
1 824 840

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
II.
A.
1.
2.
3.

4.

5.

B.
1.

KIADÁSOK
Működési kiadások
Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan
gazdálkodó intézmények működési kiadásai
Pénzintézeti kezelési költségekre
Önkormányzati hivatal működési kiadásai
Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai
Közgyűlés működési kiadásai
Közgyülés nemzetközi kapcsolatai
Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása
Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai
- intézmények vagyonbiztosítása
- üzemegészségügyi szolgálat díja
- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija
-intézmények támogatásértékű működési kiadása és
államháztartáson kivűli működési célú átadásai
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli
működési célú átadások
-közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása
-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok
-Taszár Airport müködésére
-Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
müködési célu átadott támogatása
Kötvényből megvalósuló feladatok
-Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet)
-Városoknak megyei feladatok ellátására
Műkődési kiadások összesen:
Fejlesztési kiadások
Beruházások (ÁFA-val)
-Intézményi beruházásokra
-Intézmények fejlesztési kiadásai
-Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre
-Pályázatok előkészitésére,tervezésekre

24 600 082

18 265 431
5 000
656 209
4 750
256 884
27 300
10 844
79 982
7 231
3 500
69 251
12 427

137 757
119 010
5 200
3 000
11 500
140 400
19 730 944

529 821
620 000
1 161 531
114 924
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2.

3.

Beruházások (ÁFA-val) összesen:
Felújítások (ÁFA-val)
-Intézményi felújításokra
-Intézményi felújításokra saját forrásból
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson
kivűli felhalmozási célú átadások
- Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola /
-Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai
-Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához
-Kistelepülési pályázati önerő alap
-Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához

-Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom
-Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum
rekonstrukciójához
-Intézményi pályázatokhoz
4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek
Fejlesztési kiadások összesen:
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:
C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat)
1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése
2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése
3. 2004.évi MFB hitel törlesztése
4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése
5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése
6. Fejlesztési hitel kamata
7. Működési hitel kamata
8. Kötvények kamata
9. Kötvény törlesztés
10. 2008. évi müködési hitel visszafizetése
Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen:
Pénzforgalmi kiadások összesen:
D.
1.
2.

II.

Tartalék
Általános tartalék
Céltartalék
-Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa
visszafizetés,KJT módositása miatti többletkiadások fedezetére
stb.)
-Intézményi támogatások 5%-a
-Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak
5%-a
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
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2 426 276
213 745
193 745
20 000
133 254
3 000
900
20 306
50 000
5 000
5 760
28 288
20 000
50 000
2 823 275
22 554 219
26 880
10 000
3 780
46 430
7 143
80 000
95 000
340 000
96 970
733 701
1 439 904
23 994 123
10 000
595 959

200 000
355 706
40 253
24 600 082
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1/A.sz. Melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett müködési célu bevételeiről,
kiadásairól /kórházzal együtt/

ezer Ft
Sor
sz.
I.
A.
1.
2.

3.

B.

D.
1.

E.

MEGNEVEZÉS

2009.évi tervezett
előirányzat

BEVÉTELEK
Működési bevételek:
Intézmények működési bevételei
Önkormányzat működési bevételei
- önkormányzat kamatbevételei
- önkormányzati hivatal működési bevételei
- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson
kivűlről
Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen:
Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Illetékek
- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:
ebből:
Megyéket megillető fix összeg
Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő)
Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:
Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normativ hozzájárulások
Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150Ft/fő/
Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/
Normativ kötött felhasználású támogatások
Támogatások összesen:
Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű működési bevétel
- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház)
-Társulások
-Önkormányzati hivatal átvett bevételei
-Intézmények átvett bevételei
-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett
támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem)
-Területfejlesztési Tanácstól
-Gyermektábor befizetése
-Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett
támogatása
-Müködésképtelen önkormányzati támogatás
Támogatásértékű működési bevételek összesen:
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:
Hitelek összesen:
ebböl:működési célu hitelek felvétele
Finanszirozási bevételek összesen:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 927 603
3 000
88 994
15 900
3 035 497
2 100 000

370 000
40 012
297 938
2 807 950

4 377 843
50 015
204 478
75 104
4 707 440

9 140 000
29 292
30 000
75 240
69 062
10 000
5 000
844
50 000
9 409 438
19 960 325
699 113
699 113
20 659 438
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II.
A.
1.
2.
3.

4.

5.

C.
1.
2.
D.
1.
2.

KIADÁSOK
Működési kiadások
Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó
intézmények működési kiadásai
Pénzintézeti kezelési költségekre
Önkormányzati hivatal működési kiadásai
Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai
Közgyűlés működési kiadásai
Közgyülés nemzetközi kapcsolatai
Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása
Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai
- intézmények vagyonbiztosítása
- üzemegészségügyi szolgálat díja
- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija
-intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson
kivűli működési célú átadásai
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési
célú átadások
-közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása
-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok
-Taszár Airport müködésére
-Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési
célu átadott támogatása
Kötvényből megvalósuló feladatok
-Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet)
-Városoknak megyei feladatok ellátására
Műkődési kiadások összesen:
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:
Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat)
Működési hitel kamata
2008. évi müködési hitel visszafizetése
Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen:
Tartalék
Általános tartalék
Céltartalék
-Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,KJT
módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.)
-Intézményi támogatások 5%-a
-Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a

II.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2009/1. szám

18 265 431
5 000
656 209
4 750
256 884
27 300
10 844
79 982
7 231
3 500
69 251
12 427

137 757
119 010
5 200
3 000
11 500
140 400
19 730 944
19 730 944
80 000
733 701
813 701
10 000
595 959
200 000
355 706
40 253
21 150 604
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2009/1. szám

1/B.sz. Melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről,
kiadásairól /kórházzal együtt/
ezer Ft
Sor
sz.
I.
A.
C
1.

2.

MEGNEVEZÉS
BEVÉTELEK
Kötvény lekötés kötés kamata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Ingatlan értékesítés
Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése
Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson
kivűlről
ebből:
-Szakképzési támogatás
-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei

2009.évi tervezett
előirányzat

350 000
500 000
13 000

50 000
15 500

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
D.

G.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel
-CÉDE támogatás 2008.évi maradványa
-LEKI támogatás 2008.évi maradványa
-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett
-Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése
-Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre
-Kistérségi támogatás visszatérülése
-Pályázati támogatások
-Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális
otthon kialakitásához
-Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:
Pénzmaradvány

578 500
3 106
17 796
25 000
43 000
11 000
22 375
985 027
50 000
30 000
1 187 304
2 115 804
1 824 840

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
II.
B.
1.

2.

3.

KIADÁSOK
Fejlesztési kiadások
Beruházások (ÁFA-val)
-Intézményi beruházásokra
-Intézmények fejlesztési kiadásai
-Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre
-Pályázatok előkészitésére
Beruházások (ÁFA-val) összesen:
Felújítások (ÁFA-val)
-Intézményi felújításokra
-Intézményi felújításokra saját forrásból
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli
felhalmozási célú átadások
- Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola /
-Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai
-Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához
-Kistelepülési pályázati önerő alap

3 940 644

529 821
620 000
1 161 531
114 924
2 426 276
213 745
193 745
20 000
133 254
3 000
900
20 306
50 000
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-Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához

4.

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

-Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához
-Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom
-Intézményi pályázatokhoz
Szakképzési támogatás átadása intézményeknek
Fejlesztési kiadások összesen:
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:
Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat)
2002.évi beruházási hitel törlesztése
2004.évi beruházási hitel törlesztése
2004.évi MFB hitel törlesztése
2005.évi beruházási hitel törlesztése
2006.évi beruházási hitel törlesztése
Fejlesztési hitel kamata
Kötvények kamata
Kötvény törlesztés
Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen:
Pénzforgalmi kiadások összesen:

2009/1. szám

5 000
28 288
5 760
20 000
50 000
2 823 275

26 880
10 000
3 780
46 430
7 143
95 000
340 000
96 970
626 203
3 449 478

2.

3.

Felhalmozási tőke
jellegű

bevétel

Intézményi
működési

4.

Intézményi
támogatás

0

0

1199817

0 1118322

Összesen:

766325

31042

84889

306743

264233

79418

228227

9040

25179

92290

78188

23530

171996

51516

50751

69729

9.

TB jár. eü.
hozzáj.

22401

891

2481

8918

7787

2324

16724

5045

4917

6762

10.

5886

8923

12.

171361

6627

14534

101062

39190

9948

11032

1221

7079

1622

1110

135392 361244

20774 346435

45308

69310

11.

Ellát.
Munkaadói
Dologi kiadás
pénzb .jutt
jár.

0

0

0

0

471

77

317

77

647

77

202

368

0

0

0

0

400

14

40

197

115

34

345

96

104

145

Támogatásé
Felújítás
Támogatásérté Műk.c
Beruházáso
Dolgozói
rtékű
ok
kű fejlesztési átad.áh.k
k (ÁFAlétszám (fő)
müködési
(ÁFAivülre
kiadások
val)**
kiadások
val)
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ebből
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81495

47600

516409

391020

116407

698218

297624

721471
1384221

169244

276308

47600

463312

53097

0

231350

8.

Személyi
juttatás

386442

7.

128381

364737

26283

0

6.

127464

115209

1198

917

0 1348467

35754

5.

TámogatásBevétel/ kiadás
értékű
összesen
felhalmozási

bevétel

Támogatásértékű
működési

Éltes Mátyás Ált.
Iskola,Egységes Ped.Szaksz
és Nevelési Tanácsadó
Nagyatád
Sm-i Önkormányzat Tanulási
képességet Vizsgáló és
Beszédvizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottsága
Kaposvár

Összesen:
2) Alapf.okt. és gyógyped.
ellátás
Hétszínvirág Egységes
Gyógyped. Módszertani
Intézmény Marcali
Duráczky József Pedagógiai
Fejl. és Módszertani Int.
Kvár
Sm-i Óvoda,
Ált.Isk.,Diákotth.és
Gyermekotth, S.vár

Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez
tartozó részben önálló intézmények
1) Gyermek és
Ifjúságvédelem
I.sz.Gyermekvédelmi
20662
365780
Intézmény Nagybajom
II. Gyermekvédelmi
15092
261216
Intézmény Marcali
Somogy Megyei
721471
Gyermekvédelmi Központ

1.

megnevezés

2.sz. Melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban)

23
2009/1. szám

154725

173727

94951

312901

107802

132254

136033

86054

189024

70175

829225

Összesen:

69145

206310

13115

15671

85670

Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Siófok

5) Közművelődés, egyéb
oktatási intézmények

150324

68346

10773

Balaton Kollégium Fonyód
Boglári Kollégium
Balatonboglár
Perczel Mór Gimnázium
Siófok

Összesen:

83740

7161

Aranypart Kollégium Siófok

0 2627074

5.

0

0

6.

0

0

87767

261560

96106

154477

149481

124433

75609

128947

8.

Személyi
juttatás

124466

34437

45170

41894

136084

2777398 1706907

2085786 1324856

221981

82260

79119

90901

217351

2063095 1078380

177977

501925

181005

309760

286979

233576

139288

232585

7.

TámogatásBevétel/ kiadás
értékű
összesen
felhalmozási

bevétel

Támogatásértékű
működési

504414

391590

36766

10249

13455

12328

40026

322320

26093

78779

28565

45840

45137

36441

22634

38831

9.

TB jár. eü.
hozzáj.

49862

38728

3636

1003

1317

1214

3964

31153

2513

7607

2788

4445

4357

3512

2183

3748

10.

487191

305531

55012

36484

19126

35414

35624

622444

60897

150847

52639

104835

86591

67396

38231

61008

11.

28406

24826

2014

1566

8107

620

2994

820

50

1300

1743

580

12.

Ellát.
Munkaadói
Dologi kiadás
pénzb .jutt
jár.

0

0

0

0

618

255

87

87

51

51

87

691

87

138

87

113

113

51

51

51

0

0

0

0

752

577

58

18

23

19

57

698

61

170

59

93

99

82

50

84

Támogatásé
Felújítás
Támogatásérté Műk.c
Beruházáso
Dolgozói
rtékű
ok
kű fejlesztési átad.áh.k
k (ÁFAlétszám (fő)
müködési
(ÁFAivülre
kiadások
val)**
kiadások
val)
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ebből
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2000116

199417

17934

Mátyás Király Gimnázium,
Fonyód

4) Középfokú oktatás

127743

105833

0 1233870

81273

58015

4.

180748

3.

Intézményi
támogatás

51837

2.

Felhalmozási tőke
jellegű

bevétel

Intézményi
működési

Együtt-Egymásért
Szoc.Otthon, Barcs
Fehér Akác Szociális Otthon,
Kálmáncsa
Magas Cédrus Szociális
Otthon, Kőkút
Szeretet Szociális Otthon,
Berzence
Drávakastély Szoc. Otth.
Drávatamási
Park Szociális Otthon,
Patalom
Gondviselés Szociális
Otthon, Segesd
Takács Imre Szociális
Otthon, Tab

3)Szociális ellátás

1.

megnevezés

24
2009/1. szám

2927603

MINDÖSSZESEN:

0

2500 6760415

0

0

9215240

0

9140000

9140000

75240

75240

75240

5.

0

0
46882

293232

130090

48499

114643

8.

13407

87763

39059

14403

34301

9.

TB jár. eü.
hozzáj.

7967005 4589944 1328127

71817

470657

186626

87756

196275

7.

Személyi
juttatás

196253
196253

56723
56723

17343
17343

13000 18918758 8514600 2467170

0

13000 10755500 3867933 1121700

13000 10755500 3867933 1121700

6.

TámogatásBevétel/ kiadás
értékű
összesen
felhalmozási

bevétel

Támogatásértékű
működési

10220

81094

13676

23438

43980

11.

12.

0

120609
120609

0

0

0

0

0

0 20000 620000

20000 620000

0

0

12427

0

10000

10000

2427

0

900

0

900

900

0

0

0

0

0

0

0

4204

30
30

1795

1795

2379

25

159

71

23

65

Támogatásé
Felújítás
Támogatásérté Műk.c
Beruházáso
Dolgozói
rtékű
ok
kű fejlesztési átad.áh.k
k (ÁFAlétszám (fő)
müködési
(ÁFAivülre
kiadások
val)**
kiadások
val)
13.
14.
15.
16.
17.
18.

242198 6632674 408789 20000 620000

1578
1578

110604 5004363

110604 5004363

130016 1507702 408789

1308

8568

3801

1416

3351

10.

Ellát.
Munkaadói
Dologi kiadás
pénzb .jutt
jár.

Ebből
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Megjegyzés:
A Kaposi Mór Kórház felhalmozási kiadásainak feladatonkénti bontása az alábbi:
Beruházások
-új iktatási program
30000
-új telefonközpont
40000
-Fogászati CT beszerzése
25000
-EU pályázatok benyújtása
5000
-TIOP-2.2.2/08/2F"Sürgösségi ellátás fejlesztése- SO1 és SO2
(ezeken belül gyermek sűrgősségi ellátás) támogatására"
című pályázat elnyerése után beruházás indítása
350000
-TIOP-2.2.2/07/2F"Infrastrúktúra fejlesztés az egészségpólusokban"
című pályázat elnyerése után beruházás indítása
170000
Összesen:
Felújítás
-halaszthatatlan épület állagmegóvási, karbantartási feladatok
20.000 eFt

196253
196253

2500

Összesen: 1600000

Gyermektábor, Fonyód
Egyéb feladatok össz:

Egyéb feladatok

2500

1600000

Kaposi Mór Oktató Kórház,
Kaposvár

6) Kórházak

0 6760415

71817

360865

Összesen:
34552
Somogy M-i Önkorm.
Kincstári Szervezete
Sm.Kincstári Szervezet
Összesen: 1131350

0

173174

13452

Sm. Levéltár, Kaposvár
Sm. Múzeumok
Igazgatósága, Kaposvár

86656

4.

1100

3.

Intézményi
támogatás

101035

2.

Felhalmozási tőke
jellegű

bevétel

Intézményi
működési

20000

Megyei Városi Könyvtár,
Kaposvár

1.

megnevezés

25
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6.

I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom
- homlokzati nyílászáró csere

Megnevezés

Somogy Megyei Általános Iskola, Speciális
Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár
- aljzatburkolat felújítása
- kazánház átalakítása
- fűtéskorszerűsítés (Öreglak)
Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási
- nyílászárók cseréje
- esővíz csatorna cseréje
II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola Marcali
- folyosók burkolat cseréje
- ablakcsere (Nagyszakácsi)
- Százszorszép Gyermekotthonban lakóotthoni
ellátás kialakítása

Szeretet Szociális Otthon Berzence
- tetőjavítás
Dr. Takács Imre Szociális Otthon Tab
- szociális helyiségek kialakítása
- lakószobák parkettázása
- speciális részleg kialakítása

Megnevezés

1.521

380

Önkorm.
saját forrás

3.579

56.084

Támogatás

600
415

531
160

1.399
968

1.683
638

344
840
920

200
400
2.773

800
1.600
43.438

1.033
3.359
2.759

314

1.254

Támogatás

380

Ebből:
2009. évben

3.579

600
415

531
160

344
840
920

200
400
2.773

314

Ebből:
2009. évben

1.901

Összesen

59.663

1.999
1.383

2.214
798

1.377
4.199
3.679

1.000
2.000
46.211

1.568

Összesen

1.901

ebből:
2009. évben

59.663

1.999
1.383

2.214
798

1.377
4.199
3.679

1.000
2.000
46.211

1.568

ebből:
2009. évben

CÉDE/2008.

Megjegyzés

TIOP 3.4.2 beadott
pályázat, értékelés
folyamatban

CÉDE/2008.
CÉDE/2008.

CÉDE/2008.
CÉDE/2008.

LEKI/2008.
CÉDE/2008.
CÉDE/2008.

LEKI/2008.
CÉDE/2008.
TIOP 3.4.2 beadott
pályázat, értékelés
folyamatban

LEKI/2008.

Megjegyzés

(ezer Ft-ban)
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S.sz.

5.

4.

3.

2.

1.

S.sz.

Önkorm.
saját forrás

A 2009. évi pályázatokkal megvalósuló rekonstrukciók, beruházások költségelőirányzatai

3. sz. melléklet

26
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Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthon
Barcs
- intézményi korszerűsítés, felújítás

Magas Cédrus Szociális Otthon KőkútGyöngyöspuszta
- tetőfelújítás, vizesblokk korszerűsítés
- akadálymentesítés

10.

11.

12.

S.sz.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája
Balatonboglár
- akadálymentesítés

19.825

4.139

Önkorm.
saját forrás

6.050

9.450

Támogatás

-

-

-

688

105
-

357
6.549

15.000

15.000

15.000

1.605

245
47.294

1.427
73.686

4.139

Ebből:
2009. évben

6.050

-

-

-

688

105
-

357
6.549

23.964

Összesen

15.500

15.000

15.000

15.000

2.293

350
47.294

1.784
80.235

23.964

ebből:
2009. évben

15.500

15.000

15.000

15.000

2.293

350
47.294

1.784
80.235

Megvalósulás
folyamatban

Megjegyzés

SZOC-EK-08
beadott pályázat,
értékelés
folyamatban
Közbeszerzési
eljárás lezárult,
beruházási okmány
közgyűlési
elfogadása
2009.02.13.

SZOC-EK-08
beadott pályázat,
értékelés
folyamatban
SZOC-EK-08
beadott pályázat,
értékelés
folyamatban

CÉDE/2008.

CÉDE/2008.
TIOP 1.2.3 beadott
pályázat, értékelés
folyamatban

CÉDE/2008.
TIOP 3.4.2 beadott
pályázat, értékelés
folyamatban

SOMOGYI KÖZLÖNY

Megnevezés

Somogy Megyei Levéltár Kaposvár
- központi épület festése
Gondviselés Szociális Otthon Segesd
- kastélyépület tető és burkolat csere

8.

9.

Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár
- foglalkoztató terem
- könyvtár infrastruktúra fejl.

7.

- elkülönítő beléptető rendszer
- Kékmadár Gyermekotthon bővítése

27
2009/1. szám

Mindösszesen:

(központi tanműhely)

Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár
- TÁMOP TISZK projekt
- TIOP TISZK projekt
- TIOP TISZK projekt műszaki előkészítése

15.

14.

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ
Kaposvár
- akadálymentesítés
Park Szociális Otthon Patalom
- akadálymentesítés

13.

1.308.399

100.000
871.700
-

4.980

16.651

355.602

300.000
20.000

3.320

2.938

155.602

100.000
20.000

3.320

2.938

1.664.001

100.000
1.171.700
20.000

8.300

19.589

1.161.531

100.000
669.230
20.000

8.300

19.589

Megvalósulás
folyamatban

Közbeszerzési
eljárás lezárult,
beruházási okmány
közgyűlési
elfogadása
2009.02.13.

Megvalósulás
folyamatban

28
SOMOGYI KÖZLÖNY
2009/1. szám

29

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/1. szám

3/A.sz. Melléklet
2009.évi beruházási költségelőirányzatokról
sorszám

intézmény

igény megnevezése

eFt-ban
2009. évi
megjegyzés
előirányzat

I. Kötelező feladatok
1)Gyermek és Ifjúságvédelem
1.

I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény,
Nagybajom

számítástechnikai eszközök beszerzése
hűtőszekrények vásárlása ( 3 db)
automata mosógép vásárlása
háztartási gépek cseréje

2.

II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola, Marcali

bútorzat csere 5 lakóotthonban

1 000
2 916

bútorzat beszerzése Nagyszakácsiban
működő lakóegységekben

mikrobusz beszerzése

3.

4.

5.

6.

500
25 000
9 000

befogadó otthon bővítése

12 120

Összesen:

12 120
50 386

tetőablakok cseréje tantermi épületnél
Összesen:
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és óvodai bútorok, berendezési tárgyak
Módszertani Központ, Kaposvár
vásárlása

3 000
3 000
1 450

óvodaépület rekonstrukciója

73 500

iskolaépületben kazán cseréje

10 000

Összesen:

84 950

konyhai eszközök beszerzése
irodai számítógépek beszerzése
sportpálya építése
vízkőtelenítő beszerzése
szakiskolai tanműhelyek kialakítása
Összesen:

7.

350

35 350

Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali

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

500

Összesen:

Gyermek és ifjúságvédelem összesen:
2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás

Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési
Tanácsadó Nagyatád
irodai székek beszerzése
vírusirtó program beszerzése

számítógépek vásárlása oktatási céllal
Összesen:
Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen:

2 008

300

Összesen:

konyhai robotgép beszerzése
udvari játékok vásárlása Nagyszakácsi
óvoda és Marcali ellátottak részére
szennyvíztisztító cseréje Nagyszakácsi
telephelyen

Somogy Megyei Gyermekvédelmi
Központ, Kaposvár

1 000
550
66

750
300
5 000
600
40 000
46 650

120
150
600
870
135 470

2008
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sorszám

intézmény

3)Szociális ellátás
Együtt - Egymásért Szociális Otthon,
8.
Barcs

igény megnevezése

160

300 literes hűtőszekrény vásárlása

350

burgonyakoptató gép beszerzése
Összesen:

400
910

Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa hűtőgépek beszerzése
Összesen:
10.
Szeretet Szociális Otthon, Berzence
tűzjelzőrendszer kiépítése
főépületi terasz lefedése
tetőtéri idősek otthonában férőhely
bővítés
Összesen:
Drávakastély Szociális Otthon,
Drávatamási- csatornázás az intézet
11.
Drávatamási
épületein
öltözőszekrények beszerzése
betegosztályra ágyak beszerzése
bútor, berendezés vásárlása
Összesen:
informatikai, számítástechnikai eszközök
12.
Park Szociális Otthon, Patalom
beszerzése
orvosi készülékek beszerzése
10 db nagyméretű inox edény besz.
l db ételszállító kocsi vásárlása
1 db nagykonyhai pépező gép
akadálymentesítés
mikrobusz beszerzése
Összesen:
13.
Gondviselés Szociális Otthon, Segesd
mikrobusz beszerzése
Összesen:
14.
Dr.Takács Imre Szociális Otthon, Tab
bútorok cseréje
számítógépek vásárlása
mosogatógép beszerzése
Összesen:
Szociális ellátás összesen:
4)Középfokú oktatás
Aranypart Középiskolai Kollégium és
Nevelési Tanácsadó, Siófok

16.

Perczel Mór Gimnázium , Siófok

2009. évi
megjegyzés
előirányzat

keringető szivattyú beszerzése a fűtési
rendszerhez

9.

15.

2009/1. szám

ágynemű beszerzése
Összesen:
konyhai almérők felszerelése
tantermi bútorzat vásárlása
Összesen:

500
500
500
1 300
41 000
42 800
1 000
400
1 500
600
3 500
1 000
750
350
200
500
9 500
9 000
21 300
9 000
9 000
1 500
300
700
2 500
80 510

400
400
600
2 000
2 600

Somogyi Térségi Integrált Szakképző
Központ
17.

18.

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és
Szakiskola, Siófok
konyhai almérők felszerelése
Összesen:
Somogyi TISZK Krúdy Gyula
Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok
konyhai almérők kiépítése
Összesen:

1 900
1 900
3 705
3 705

2008
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19.

Somogyi TISZK Nagyatádi Szakképző
Iskola, Nagyatád

20.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Központi Kollégiuma

Somogyi TISZK
Középfokú oktatás összesen:
5)Közművelődés, sport, egyéb intézmények
21.

Sm. Levéltár, Kaposvár

igény megnevezése

új hőellátó rendszer építése
Összesen:
Barcs- tantermi bútorok beszerzése
Barcs- I. emeleti hálókba bútorok
beszerzése
Csurgó- felnőtt heverők beszerzése
Összesen:
Összesen:

SALGO polcok beszerzése
Összesen:

Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága,
Kaposvár
Szenna- fűtéskorszerűsítés
múzeumi hálózat fejlesztési terve
Összesen:
Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen:
6)Kórház
22.

23.

Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

iktatórendszer megvalósítása
Összesen:

Kórház összesen:
I.Kötelező feladatok összesen:
II.Egyéb feladatok
24.

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal iktatórendszer beszerzése
Fő u. 37-39. épület kazánházi égők
cseréje
regionális speciális otthon Bodrogon
világításenergetikai megtakarító program
( 9 intézmény)
IMS szerkezet tervezése
informatikai fejlesztések, programok
mikrobusz beszerzése
Összesen:
25.
Somogy megyei Gyermektábor,Fonyód szálláshelyek korszerűsítése
Összesen:
Egyéb feladatok összesen:
I.-II. Mindösszesen:

2009/1. szám

2009. évi
megjegyzés
előirányzat
14 000
14 000
1 000
500
1 500
3 000
22 605
25 605

1 000
1 000
3 000
4 600
7 600
8 600

12 600
12 600
12 600
313 171

16 800
1 800
75 000
46 800
15 000
5 250
11 000
171 650
45 000
45 000
216 650
529 821

2008
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4.sz. Melléklet
2009.évi felújítási költségelőirányzatokról
sorszám

intézmény

igény megnevezése

eFt-ban
2009. évi
előirányzat

megjegyzés

I. Kötelező feladatok
1)Gyermek és Ifjúságvédelem
1.

I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény,
Nagybajom

Zita- folyosó nyílászáró csere
Zita- fűtéskorszerűsítés
fűtéskorszerűsítés
Lakásotthon Bárdudvarnok- festés,
mázolás, homlokzat vakolás, bejárati portál
csere
Összesen:

II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, Marcali
konyha felújítási Marcali telephelyen
Böhönyei lakóotthonban tető szigetelés,
ablak-ajtó csere, külső hőszigetelés
érintésvédelmi munkák
Összesen:
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ,
3.
Kaposvár
nyílászárók cseréje
fűtéskorszerűsítés
Összesen:
Gyermek és ifjúságvédelem összesen:
2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás
2.

4.

Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali

szociális helyiségek felújítása
autóbusz felújítása
Összesen:

5.

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és
Módszertani Központ, Kaposvár

6.

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

kollégium épületében zuhanytálcák cseréje
Összesen:

iskolai vizesblokk felújítása
szolgálati lakások cserépkályháinak
átrakása
Összesen:
Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen:
3)Szociális ellátás
7.

8.

Együtt - Egymásért Szociális Otthon, Barcs gázfogadó berendezése felújítása
szolgálati lakás felújítása-palatető
tisztítása, festés-mázolás
Összesen:
Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa

gondozotti épületek tatarozása
Összesen:

1 500
3 000
1 197

2008

2 000
7 697
4 000
2 000
400
6 400
2 000
1 500
3 500
17 597

650
800
1 450
500
500

5 000
5 000
10 000
11 950

500
1 000
1 500
4 000
4 000

2008
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9.

Magas Cédrus Szociális Otthon, LadGyöngyöspuszta

10.

Szeretet Szociális Otthon, Berzence

11.

Drávakastély Szociális Otthon,
Drávatamási

12.

13.

14.

Park Szociális Otthon, Patalom

Gondviselés Szociális Otthon, Segesd

Dr.Takács Imre Szociális Otthon, Tab

nyílászárók cseréje

4 000

gazdasági épület fűtéskorszerűsítése

1 200

2008

903

2008

lakószobák padozatcseréje
iskolaépületben a vizesblokkok teljes
felújítása
Összesen:
Pszichiátriai részleg homlokzat
felújításának befejezése
Összesen:

6 103

betegszobák padozatcseréje
Drávatamási- belső burkolatok felújítása

800
2 000

Drávatamási- gondozotti fürdők felújítása
Összesen:

4 000
6 800

fekvőbeteg szoba falburkolat cseréje

Összesen:

11 650

kerítés javítása

3 000

Összesen:

3 000

pszichiátriai részlegben vizesblokkok
felújítása

2 000

Összesen:

16.

Balaton Kollégium , Fonyód

150
1 000
500
10 000

Szociális ellátás összesen:
4)Középfokú oktatás
Aranypart Középiskolai Kollégium és
Nevelési Tanácsadó, Siófok

5 000
5 000

első emelet helyiség meszelése, mázolás
konyha szociális helyiségeinek felújítása
fürdőszoba felújítása

értelmi fogyatékos részlegben
mellékhelyiségek felújítása

15.

2009/1. szám

350
2 350
40 403

"B"épületben szobai nyílászárók cseréje

500

"A" épület bejárati folyosójának felújítása
Összesen:

500

fűtési rendszer felújítása
vízvezeték rendszer javítása

6 600
500

pince felújítása
Összesen:
kollégiumi épület nyugati oldal tetőcserép
cseréje
Összesen:

800
7 900

17.

Boglári Kollégium, Balatonboglár

5 500
5 500

18.

Mátyás Király Gimnázium , Fonyód

I.emeleti szociális helyiségek felújítása
intézmény teljes tisztasági meszelése
Összesen:

2 500
3 500
6 000

19.

Perczel Mór Gimnázium , Siófok

tantermek parketta javítása, cseréje
Összesen:

4 500
4 500

2008
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Somogyi Térségi Integrált Szakképző
Központ tagintézményei:
20.

21.

22.

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és
Szakiskola, Siófok

Somogyi TISZK Bacsák György Szakképző
Iskola, Fonyód
8 tanterem ablakainak cseréje
Összesen:
Somogyi TISZK Krúdy Gyula
Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok
tornaterem külső ajtóinak cseréje
Összesen:

23.

Somogyi TISZK Mathiász János
Középiskola és Szakiskola, Balatonboglár

24.

Somogyi TISZK Nagyatádi Szakképző
Iskola, Nagyatád

25.

Somogyi TISZK Nagyváthy János
Középiskola és Szakiskola, Csurgó

26.

Somogyi TISZK Rudnay Gyula
Középiskola és Szakiskola, Tab

27.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Központi Kollégiuma

Somogyi TISZK
Középfokú oktatás összesen:
5)Közművelődés, sport, egyéb intézmények
28.

29.

kazán beszerzése
Összesen:

Sm. Levéltár, Kaposvár

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár

iskolaépület lapostetejének szigetelése
Összesen:

1 500
1 500

aula kupola egyik szelvényének héjazat
cseréje
Összesen:

3 000
3 000

kazánház-kémény lebontása
Összesen:

3 000
3 000

Csurgó- hidegburkolat javítása
Tab- szobák, folyosók lambériázása
felületkezeléssel
Összesen:
Összesen:

2 000
240
2 240
14 940
39 340

levéltár épületének tetőfelújítása

20 000

Nagyberki Vigyázó kastély tetőfelújítása
Összesen:

3 000
23 000

tetőtéri ablakok javítása
Összesen:

Megyeháza- burkolatcsere

8 000
8 000
300
2 100
2 400
33 400
142 690
19 200

2008

- tetőszigetelés

9 222

2008

- belső felújítás (IV.em)

2 757

2008

376

2008

- elektromos rendszer
- hőszigetelés
- világításkorszerűsítés
- légtechnikai rendszer
- konyha felújítása
Összesen:
Egyéb feladatok összesen:
I.-II. Mindösszesen:

700
700
1 000
1 000

Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága,
Kaposvár
Szenna-fogadóépület külső felújítása
Zala-külső, belső felújítás
Összesen:
Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen:
I.Kötelező feladatok összesen:
II.Egyéb feladatok
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

2 000
2 000

A,B,C,D épületekben villamos
berendezések felülvizsgálata
Összesen:

30.

31.

1 500
1 500

5 000
3 000
1 500
10 000
51 055
51 055
193 745
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5.sz.Melléklet
a közgyülés kötelező feladatairól
ezer Ft
Megnevezés
Közoktatási Közalapitvány
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Oktatási szakértők dijazása a nem helyi önkormányzatok által
fenntartott közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére
Oktatási szakértők dijazása a saját fenntartásu közoktatási
intézmények törvényességi ellenőrzésére
Iskolatej programra
Kötelező sporttámogatások:
Megyei sportági szakszövetségek támogatása
Sportszakember képzés és továbbképzés támogatása
Körzeti megyei sportrendezvények támogatása
Kiemelkedő eredményt elérő sportolók támogatása
Fogyatékos sportolók megyei szövetségének támogatására
Megyei Diáksport Szövetség támogatására
Megyei sportszövetségek,sportági szakszövetségek,
diáksportszövetség ügyviteli teendői elvégzésének segitése
Tagdijak
Info-kommunikációs program
- Lotus Notes szoftver követés
-Complex Jogtár szoftverei
-Complex céghirek
-Viruskereső program
-Iktató program követés
-Szavazórendszer követési díja
-MCOnet-hírportál
-Honlap fenntartás, fejlesztés
Info-kommunikációs program összesen:
Ifjusági információs pontok és képzések támogatására
Kisegitő iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok
támogatása
"Napsugár" Gyógypedagógiai Központ támogatására megállapodás
alapján
Somogy Megyei Közoktatási Közalapitvány támogatására
Regionális , speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére
/Szedres/
Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió támogatására tagdij
Szigetvári Speciális Gyermekotthoni férőhelyre és egyéb feladatokra
Foglalkoztátási Paktumiroda müködésére
Somogy megye területrendezési tervének felülvizsgálatára *
Somogy megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára és
hulladékgazdálkodási koncepciója tanulmány készitésére
Környezetvédelmi feladatok ellátására (környezeti
nevelésre,rendezvényekre.stb)
Országos szakmai versenyek elismerésére
Szociális intézményekben szervezett továbbképzések,tanfolyamok
támogatására
Gyermekvédelmi intézmények ellátottainak üdülésére
Megyei intézmények gyermeknapjára

2009.évi terv
18 977
20 000
800
500
2 000
6 000
500
1 500
800
250
4 600
3 700
12 000
800
120
150
300
720
400
1 440
3 250
7 180
2 000
6 000
1 500
500
1 000
7 250
16 000
600
10 000
3 500
300
200
500
2 500
600
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Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira /Pedagógus Nap,
Szociális Munka Napja stb/
Megyei önkormányzat ingatlanainak kiajánlására prospektus
készitése
MINDÖSSZESEN

* pályázati forrásból

2009/1. szám

2 000
4 500
137 757
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5/a sz. Melléklet
a nemzetközi kapcsolatok 2009.évi kiadásairól, bevételeiről
ezer Ft

ezer Ft
Megnevezés

Bevétel

Hagyományos nemzetközi kapcsolat

Kiadás

Önkormányzati
támogatás

9 000

9 000

Leonardo szakértői program

2 600

2 800

200

Balaton-Loire Koordinációs Iroda fenntartására

3 400

3 600

200

Grundtvig pályázat

3 900

4 300

400

Mobilitás pályázat fogadás

1 100

1 300

200

Mobilitás pályázat küldés

1 700

2 300

600

Twinning pályázat

3 200

3 500

300

500

500

27 300

11 400

Egyéb pályázati önerő
Összesen

15 900

38

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/1. szám

6.sz.Melléklet
a közgyülés önként vállalt feladatairól

ezer Ft
Megnevezés
Kulturális feladatok, képzőművészet támogatása
Költészet napi versmondóverseny B.szárszó
Balatonmáriai Fúvószenekari Találkozóra
Megyei művészeti dijakra
Somogyi Fotóklub támogatására
Hagyományőrző egyesületek támogatására /Megyei
Népművészeti Egyesület,Honismereti Szövetség, KaposArt,Néptánc Szövetség/
Képzőmüvészek és képzőművészeti mühelyek támogatása
Csiky Gergely Színház támogatása

2009.évi terv
150
100
700
300

800
500
11 000

Országos Közmüvelődési Konferencia megrendezésére

300

Múzeumok Hosszú Éjszakája (Szenna) rendezvényre

100

Somogyi Népművészet támogatására

500

Csurgói Baksay S. Alapítvány bicentenáriumi ünnepségére
A 100.éves múzeum programjához kapcsolódó megyei
középiskolás vetélkedő sorozat megrendezésére
Kiemelkedő megyei intézményi programokra

300

Összesen
Sportfeladatok
Sportcélu tevékenység és sportrendezvények támogatására
Hónap Sportolója rendszer működtetése
Sportmúzeum Alapitvány támogatására
Somogy legjobb felnőtt, utánpótlás és diáksportolója cím
Szövetségi aktivisták jutalmazására
Testvérmegyei sportkapcsolatokra
Rókaűzők országos egyetemi váltófutó versenyére
Ifjusági Női Kézilabda EB megrendezésére
Határtalan Játék Nemzetközi Sportfesztiválra
I-II. kcs. Diákolimpia Országos döntő megrendezésére
Összesen

100
1 000
15 850
700
200
500
500
700
300
400
400
800
300
4 800

Idegenforgalmi, turisztikai feladatok
Vásárdijakra, vásárokon való részvételre
Falunapi rendezvényekre
Babócsai Basakert rendezvényének támogatása
Szőcsénypusztai Megyei Vadásznap rendezvényének
támogatása
Királyi Szakácsok Nyomdokán Hagyományőrző Egyesület
támogatására
Somogy Megyei Falusi Turizmus Szövetség támogatására
Idegenforgalmi, turisztikai rendezvényekre (Asztali Örömök)

2 000
500
100
100
200
200
5 000
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Somogy megyét bemutató megyei programokra
Lovasakadémia támogatása (mesterek tornája XXI.
Világkupa,egyéb rendezvényekre)
Nemzeti Vágta rendezvényekre
"Örökségünk Somogyország Kincse" díjra
Összesen

2009/1. szám

2 000
4 000
1 000
500
15 600

Ifjúsági feladatok, diákklubok, baráti körök támogatása
Somogyiak Baráti Körének programjaira

200

Somogyi Egyetemisták,Főiskolások Közalapitvány támogatása

750

Szent István Egyetem Somogyi Diákok Klubja programjaira

100

Szabadon felhasználható Ifjúsági keret

1 500

Összesen

2 550

Kisebbségek támogatása
Cigány szervezetek,egyesületek támogatására
Esélyek Háza rendezvényeire

2 000
360

Összesen

2 360

Nyugdíjasok támogatása
Nyugdijas keret (benne:Idősek Hónapja rendezvényeire és a
Nyugdíjas Gála díjaira)

1 500

Őszi Napfény tábor, Jó Egészség tábor támogatására

1 000

Szépkorúak megyei és országos sportfesztiválja szervezésére

200

"Reumakúra" megyei nyugdíjas rendezvényre,sportnapra

300

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

7 800

Szociálpolitikai rendezvényekre,szakmai utakra

200

Idősek Hónapja kiadványra

150

Nyugdíjasok Szervezeteinek SM. Szövetsége támogatására

500

Összesen

11 650

Rendőrségi feladatok
Bünmegelőzési ,közrend és közbiztonsági feladatokra
Három Balatoni megye Közbiztonsági Tanácsadó Testületének
támogatása

1 000

Összesen

1 500

500

Tudomány támogatása
Tudósklub támogatása

150

Tudományos Életért Alapítvány támogatása

300

Somogy megye Tudományos Pályadíjára

100

Összesen

550

Szervezetek, egyesületek támogatása
Megye Város közös keret
Megyei Tűzoltó Szövetség támogatására

5 000
800
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Társadalmi és Civil szervezetek, Egyesületek támogatására

600

Polgárőrség szervezeteinek támogatására

700

Somogyi Huszárok támogatására
Somogy Megye Civil Fórum müködésére és rendezvényeink
támogatására
Mártirok és Hősök Közalapítvány támogatására
Rippl-Rónai Ödön Közalapítvány támogatására
Nagy Ferenc Közalapítvány támogatására
Somogyi Nagyasszonyok Egyesülete támogatására

300

Határon túli magyar szervezetek támogatására (Csángóbál)

300

Összesen

300
100
100
100
100

8 400

Kiadványok támogatása
Megyét bemutató kiadványokra *
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Somogy
folyóirat támogatása

3 000
2 000

Somogyi Honismeret c.folyóirat és egyéb helytörténeti
kiadványok támogatása

500

Kortárs somogyi,művészeti-irodalmi antológia megjelentetésének
támogatására

500

Összesen
Egyházak támogatására
Önkormányzati feladatok

6 000
1 200

Elnöki keret

6 500

Megyei PR feladatokra

1 300

Megyenapi programokra

2 000

Somogy megye értékes fáinak,területeinek védetté nyilvánitása

300

Somogy Kincse Park bővitésére,faültetésekre

150

Bursa Hungarica ösztöndijra
Médiák támogatására
Bizottsági keretek
Összesen
Mindösszesen
* ebből: 1.500 eFt pályázati forrás

7 000
27 000
4 300
48 550
119 010
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7/A .sz. melléklet
A Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és
kiadásairól
(ezer Ft)
Sorszám
I.
1.
2.
I.
II.
1.

2.
3.
4.

5.
II.

Megnevezés
BEVÉTELEK
Somogy megyei Önkormányzat támogatása
Működési célra átvett pénzeszköz
D-D.Regionális Munkaügyi Központ támogatása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
Személyi juttatások
- 1 fő közhasznú foglalkoztatott bére, elnök, elnökhelyettes
tiszteletdíja
Társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hopzzájárulás
Munkaadói járulék
Dologi kiadások
-szakmai bizottságok működési kiadásai
-belföldi kiküldetés
-reprezentáció
-kisértékű eszköz beszerzés
-pályázati alapok létrehozása
-Roma Esély Kft működési támogatása
-programok, rendezvények
Pénzeszköz átadás alirodáknak
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Dolgozói létszám: 1 fő
* az állami támogatás mértéke jelenleg nem ismert

2009.évi tervezett
előirányzat

12000
844
12844
2860

843
21
6120

3000
12844
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7/B .sz. melléklet
A Somogy Megyei Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről
és kiadásairól
(ezer Ft)
Sorszám
I.
1.
I.
II.
1.
II.

Megnevezés
BEVÉTELEK
Somogy Megyei Önkormányzat támogatása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
Dologi kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

* az állami támogatás mértéke jelenleg nem ismert

2009.évi tervezett
előirányzat

1000
1000
1000
1000
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8.sz. melléklet
az önkormányzati hivatal,a közgyűlés 2009.évre tervezett főbb kiadási
tételeiről
(ezer Ft)

Sor
szám

1.

2.
3.
4.
I.

Megnevezés
Alapilletmények, illetménypótlékok
Jubileumi, közig.jutalmak
Ruházati költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Étkezési hozzájárulás
Képviselők juttatásai
Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, biztosítások
Egyéb bérkifizetések (megbízási díj,szoc.juttatások,továbbtanulók tám.-a,napidíj,közgy.
tagok kiesett jövedelme,
munkábajárási
költségtérítés,nyugdíjazás stb.)
Személyi juttatás összesen
TB járulék,egészségügyi
hozzájárulás,táppénz hozzájárulás
Munkaadói járulék
Dologi kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Dolgozói létszám (fő)
Bevételek,átvett támogatások

ÖnkormányKözgyűlés
Közgyűlés
zati hivatal
nemzetközi
kapcsolatai
325 546
8 169
7 560
13 800
13 608

23 200
120
320
4 704
576
93 432

3 922

6 314

25 444
398 049

8 003
136 669

2 500
2 500

114 854
11 467
131 839
656 209
107
148 286

38 936
3 893
77 386
256 884
3

750
75
23 975
27 300
15 900
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9.sz. melléklet
az önkormányzat 2009.évi feladatonkénti bevételeiről, kiadásairól
(ezer Ft)

2009évi
eredeti
előirányzat

Sorszám
Megnevezés
I.
BEVÉTELEK
A.
Működési bevételek:
2.
Önkormányzat működési bevételei
- önkormányzat kamatbevételei
- kötvény lekötés kamata
- önkormányzati hivatal működési bevételei
- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel
államháztartáson kivűlről
3.

B.

C.
1.
2.
3.
D.
1.
2.
E.
F.
II.
A.
1.
2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Illetékek
- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:
ebből:
-Megyéket megillető fix összeg
-Megye lakossága alapján járó SZJA
-Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után
Önkormányzati sajátos működési bevételek és
önkormányzati , intézményi működési bevételek
összesen:
Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
-Normativ hozzájárulások
-Megyei igazgatási sport feladatok tám-a
-Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz
-Normativ kötött felhasználású támogatások
Támogatások összesen:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Ingatlanértékesítés
Kéményseprő üzletrész értékesítés
Szakképzési támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű működési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Támogatásértékű bevételek összesen:
Pénzintézeti hitel (működési célú)
Pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
Működési kiadások
Intézményfinanszírozás
Pénzintézeti kezelési költségekre

3 000
350 000
88 994
15 900
2 100 000

370 000
40 012
297 938

3 265 844

4 377 843
50 015
204 478
75 104
4 707 440

500 000
13 000
50 000
563 000
194 198
1 187 304
1 381 502
699 113
1 824 840
12 441 739

6 760 415
5 000
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3.

4.
B.
1.
2.
3.
C.
D.
1.
2.
II.

Igazgatási kiadások
Önkormányzati hivatal működési kiadásai
Közgyűlés működési kiadásai
Közgyülés nemzetközi kapcsolatai
Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok
működési kiadása
Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési
kiadásai
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson
kivűli működési célú átadások (kisebbségi önkormányzat
működési célú átadása is)
Műkődési kiadások összesen:
Fejlesztési kiadások
Beruházások (ÁFA-val)
Felújítások (ÁFA-val)
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson
kivűli felhalmozási célú átadások
Fejlesztési kiadások összesen:
Adósságszolgálat összesen:
Tartalék
Általános tartalék
Céltartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2009/1. szám

656 209
256 884
27 300
10 844
79 982

416 867
8 213 501
1 806 276
193 745
182 354
2 182 375
1 439 904
10 000
595 959
12 441 739
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10.sz. Melléklet
a további évek várható bevételeiről, kiadásairól
Sorsz.
Megnevezés
I.
BEVÉTELEK
A.
Müködési bevételek
1.
Intézmények müködési bevételei
2.
Önkormányzat müködési bevételei
Kamatbevétel /kötvény/
Müködési bevételek összesen:
3.
Önkormányzat sajátos müködési bevételei
- illetékbevétel
- Átengedett központi adó összesen /SZJA/
Önkormányzat sajátos müködési bevételei össz.
B.
Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.
C.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- ingatlan értékesités
- intézmények fejlesztési bevételei
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.
D.
Támogatásértékű bevételek
1.
Támogatásértékű müködési bevétel
- társadalombiztositási alaptól átvett pénzeszköz
- társulás bevétele
- Kaposvár várostól feladat átadási megállapodás
alapján
- intézmények müködési célra átvett bevételei
- intézmény befizetése
Támogatásértékű müködési bevételek összesen:
2.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
-Kórházi fejlesztésekre Kaposvár várostól
-Területfejlesztési pályázatból átvett
-Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatér.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen
Támogatásértékű bevételek összesen:
E.
Hitel
F.
Pénzmaradvány /kötvény/
II.
A.
1.

2.
3.
4.

5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
Müködési kiadások
Intézmények müködési kiadásai
Önkormányzati Hivatal kiadásai
Közgyülés kiadásai
Ebből:
-személyi juttatás
-TB járulék
-munkaadói járulék
-dologi kiadás
-ellátottak pénzbeni juttatásai
Nemzetközi kapcsolatok
Pénzintézeti kezelési költségek
Támogatásértékű müködési kiadások
-Intézmények vagyonbiztositása
-Taszár Airport müködés
-Világitótestek bérleti dija
-S.m.Területi Kisebbségi Önkorm. támogatása
Támogatásértékű müködési kiadások összesen:
Közgyüléshez tartozó feladatok

ezer Ft

2010.év

2011.év

2012.év

3 073 983
97 893
150 000
3 321 876

3 227 682
107 682
50 000
3 385 364

3 389 066
118 450

2 200 000
713 804
2 913 804
4 942 812

2 300 000
749 494
3 049 494
5 189 953

2 400 000
786 969
3 186 969
5 449 451

500 000
20 000
520 000

500 000
20 000
520 000

500 000
20 000
520 000

3 507 516

9 597 000 10 076 850 10 580 693
29 292
29 292
29 292
69 062
69 062
69 062
69 561
73 039
76 691
5 000
5 000
5 000
9 769 915 10 253 243 10 760 738
11 000
11 000
11 000
25 000
25 000
25 000
24 975
23 925
22 875
59 925
58 875
60 975
9 830 890 10 313 168 10 819 613
1 298 218
1 533 707 1 638 627
1 291 790
909 666
24 119 390 24 901 352 25 122 176

19 234 665 19 871 692 20 540 571
717 089
731 431
746 060
283 924
289 602
295 394
9 504 409
2 752 008
270 436
7 239 726
469 099
11 970
3 000

9 786 630 10 080 229
2 833 638 2 918 647
278 191
286 537
7 501 712 7 789 281
492 554
507 331
12 904
15 485
3 000
3 000

7 231
7 231
7 231
5 200
5 200
5 200
69 251
69 251
69 251
13 000
13 000
13 000
20 345 330 21 003 311 21 695 192
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6.

B.
1.

2.
3.

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

7.
8.
D.

-Kisegitő iskolák és korai gondozás támog.
-Napsugár Gyógypedagógiai Központ támog.
-Közoktatási Közalapitvány
-Pedagógiai szakmai szolgáltatás
-Oktatási szakértők dijazása
-Megyei sportági szakszövetségek támogatása
-Sportszakember képzés és továbbképzés tám.
-Körzeti megyei sportrendezvények tám.
-Megyei Diáksport Szövetség támogatása
-Megyei sportszövetségek,sportági
szakszövetségek,diáksportszövetség ügyviteli teendői
elvégzésének segitése
-Térségi feladatok támogatása
-Tagdijak
-Info-kommunikációs program
-Regionális,speciális gyermekvédelmi intézmény
működtetésére
Közgyüléshez tartozó feladatok összesen:
Önként vállalt feladatok
-Sportmúzeum Alapitvány támogatása
-Csiky Gergely Szinház támogatása
-Megye Város közös alap
-Bursa-Hungarica ösztöndij
Önként vállalt feladatok összesen:
Müködési kiadások összesen
Fejlesztési kiadások
Beruházások
Intézményi beruházások
Intézmények fejlesztési kiadásai
Beruházások összesen:
Intézményi felújitások
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, átadások
- Lakásbérleti jog vásárlás
- Kistelepülési pályázati önerő alap
- Pályázatok előkészitésére
- Intézményi pályázatokhoz saját erő
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, átadások
összesen:
Fejlesztési kiadások összesen:
Adósságszolgálat
2002.évi beruházási hitel visszafizetése
2004 évi beruházási hitel visszafizetése
2004.évi MFB hitel visszafizetése
2005.évi fejlesztési hitel visszafizetése
2005.évi fejlesztési hitel visszafizetése
2006.évi fejlesztési hitel visszafizetése
Előző évi müködési hitel visszafizetése
Kötvény visszafizetés
Kötvény kamata
Fejlesztési hitel kamata
Müködési hitel kamata
Adósságszolgálat összesen:
Tartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
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6 000
1 500
500
20 000
1 300
6 000
500
1 500
4 600

6 000
1 500
500
20 000
1 300
6 000
500
1 500
4 600

6 000
1 500
500
20 000
1 300
6 000
500
1 500
4 600

3 700
139 400
12 000
7 000

3 700
139 400
12 000
7 000

3 700
139 400
12 000
7 000

16 000
220 000

16 000
220 000

16 000
220 000

500
500
500
11 000
11 000
11 000
5 000
5 000
5 000
7 000
7 000
7 000
23 500
23 500
23 500
20 588 830 21 246 811 21 938 692

1 081 790
640 000
1 721 790

909 666
640 000
1 549 666

30 000
640 000
670 000

3 000
150 000
100 000
20 000

20 000

20 000

273 000
1 994 790

20 000
1 569 666

20 000
690 000

26 880
10 000
3 780
10 718
35 712
7 143
699 113
242 424
340 000
70 000
80 000
1 525 770
10 000

26 880
10 000
3 780
10 718
35 712
7 143
1 298 218
242 424
300 000
60 000
80 000
2 074 875
10 000

10 000
3 780
10 718
35 712
7 143
1 533 707
492 424
260 000
50 000
80 000
2 483 484
10 000

24 119 390 24 901 352 25 122 176

KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK
Intézmények müködési kiadásai
Önk.hivatal,közgyűlés müködési kiad.
Területi Kisebbségi Önkormányzatok
müködésére
Támogatásértékű müködési kiadás
Beruházási kiadások
Felújitások
Fejlesztési célu átadások
Hitel és kötvény törlesztés
Kamat kiadások
Tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
Müködési bevételek
Illetékbevétel
Költségvetési támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
Támogatásértékű müködési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Hitel
Pénzmaradvány

Megnevezés

726 938
5 000

725 038
5 000
510 803

735 006
8 106

340 456
131 040
380 562

Március

767 186
205 000
347 951
128 643

252 956
162 837
435 716

Április

777 186
5 000
316 333

252 956
179 963
253 708

Május

861 717
21 666
34 829
166 499

340 456
178 635
435 716

Június

89 740

252 956
187 594
435 716
250 000
844 938
100 000

Július

4 262
43 050

187 586

7 440
128 750

1 422
105 687
286 568
15 040

1 000
35 400
120 478
19 400
5 760
521 561

1 000
35 400
123 300
11 170
10 000
7 586

1 500
36 400
223 495
15 200
18 153
9 330
128 750
10 000

1 000
35 400
485 668
24 600
10 000
7 586

1 913 056 1 626 378 2 105 973 2 300 289 1 785 146 2 039 518 2 160 944

1 000
5 000
12 000

1 000
5 000
1 000

1 639 688 1 482 284 1 482 284 1 517 908 1 517 908 1 517 908 1 517 908
78 782
78 782
78 782
78 782
78 782
78 782
78 782

1 913 056 1 626 378 2 105 973 2 300 289 1 785 146 2 039 518 2 160 944

252 956
151 337
490 147

Február

252 956
153 471
776 591

Január

1 871 006

1 000
35 400
187 130
28 200
15 000
7 586

1 517 908
78 782

1 871 006

11 919

252 956
209 264
496 385
15 500
767 186
117 796

1 974 916

1 422
35 400
128 548
25 300
15 000
43 806
128 750

1 517 908
78 782

1 974 916

159 474

791 667
126 041

340 456
176 716
380 562

Augusztus Szeptember

11.sz. Melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi előirányzat- felhasználási
ütemtervéről /ezer Ft/

2 139 618

198 653

198 653
2 191 921

1 000
35 400
260 200
30 165
9 924
7 586

1 517 908
78 782

2 139 618

48 935

252 956
212 056
435 716
147 631
838 656
203 668

November

1 000
105 687
250 135
22 170
10 000
7 586

1 517 908
78 782

2 191 921

454 861

767 186
100 000

252 956
181 202
435 716

Október

3 385 497
2 100 000
5 415 390
578 500
9 409 438
1 187 304
699 113
1 766 640

Összesen

13 844
506 276
2 379 076
202 745
183 254
924 904
515 000
605 959
2 433 117 24 541 882

1 500
36 102
300 554
11 500
85 155
74 201
128 750
198 653

1 517 911 18 265 431
78 791
945 393

2 433 117 24 541 882

195 766

340 481
175 885
458 855
165 369
806 734
290 027

December
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12.sz.Melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat 2008. december 31-i
hitel és kötvény állományáról /Ft/

Hitel tipusa
Folyószámla hitel
Munkabérhitel
Fejlesztési hitel
Fejlesztési hitel

Hitelt nyújtó
megnevezése
OTP Bank Rt
OTP Bank Rt
OTP Bank Rt
OTP Bank Rt

21.századi Iskola Program
keretében nyújtott hitel
Fejlesztési hitel
Fejlesztési hitel
Fejlesztési hitel

Magyar Fejlesztési
Bank Rt
OTP Bank Rt
OTP Bank Rt
OTP Bank Rt

Összes hitelállomány
Kötvény
Kötvény kibocsátás
Kötvény kibocsátás
Kötvény kibocsátás
Kötvény összesen
Adósságállomány
mindösszesen

2008.december 31-i
hitelállomány
Lejárat
733 700 524
2009.április 16
130 000 000
2009.január 30
80 640 000 2011.november 28
70 000 000 2015.november 28
26 460 000 2015.december 31
128 564 000 2020.december 5
428 544 000 2020.december 28
91 070 700 2021.szeptember 30
1 688 979 224

OTP Bank Rt
OTP Bank Rt
CIB Bank Rt

1 200 000 000 2017.szeptember 28
800 000 000 2017.december 28
4 000 000 000
2028.március 31
6 000 000 000
7 688 979 224

30 142

20 000

1 500
5 200

30 142

20 000

1 500
5 200

3 000

30 142

14 646

14 070

35 712
7 143
14 000

35 712
7 143
10 800

10 718

2017.

2019.

35 712 35 712
7 143 7 143
7 600 4 400

10 718 10 718

2018.

35 712
7 143
2 300

10 666

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

5 354
351

938 415 680 711 851 835 827 535 799 872 767 519 718 884 626 535 401 173 387 973 375 821 315 705 300 000 290 000 280 000 270 000 260 000 255 000

14 646

14 646

139 400

14 070

14 070

3 780 3 780
35 712 35 712
7 143 7 143
23 100 18 500

10 718

2016.

30 142

14 646

14 070

2 654

30 142 30 142

14 646 14 646

10 707

27 023

9 764

145 456 145 456 145 456 145 456 109 080
96 968 96 968 96 968 96 968 96 982
250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
181 200 161 500 141 800 122 100 106 100 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
5 000

3 780
35 712
7 143
27 700

2015.

10 000 10 000
10 718 10 718

2014.

Összesen

3 780
35 712
7 143
32 200

10 000
10 718

2013.

100 000

3 780
35 712
7 143
37 896

3 780
35 712
7 143
43 500

10 000
10 718

2012.

145 456 145 456 145 456
96 968 96 968 96 968
250 000
230 300 220 600 201 000

26 880
10 000
10 718

2011.

26 880
10 000
10 718

2010.

Megnevezés
1.)Hitelek
-Fejlesztési hitel
-Fejlesztési hitel
-Fejlesztési hitel
-21.sz.Iskola program
keretében nyújtott hitel
-Fejlesztési hitel
-Fejlesztési hitel
Fejlesztési hitelek kamata
2.)Kötvény
-1 200 000 eFt-os
- 800 000 eFt-os
-4 000 000 eFt-os
Kötvény kamata
2.) Egyéb kötelezettségek
-Világitótestek bérleti díja
I.ütem
-Világitótestek bérleti díja
II.ütem
-Fűtéskorszerüsités bérleti
dija
-Pedagógiai szakmai
szolgálat
-Napsugár Gyógyped.
Központ támogatása
-Taszár Airport müködés
-Térségi feladatok
támogatása
Szolgálati lakás bérleti jog
vásárlás /Dráva Völgye
Középiskola Barcs/
Kistelepülési pályázati önerő
alap

13.sz. Melléklet
a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól
ezer Ft
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Kaposvár, Csokonai u. 3.
Kaposvár, Csokonai u. 3.
Kaposvár, Csokonai u. 3.
Kaposvár, Fő u. 101.

Intézményi térítési díj elengedésből várható bevétel kiesés:

irodaház
irodaház
irodaház
irodaház

Közvetett támogatások mindösszesen:(I+II)

II.

1.
351/3
2.
351/3
3.
351/3
4.
619/A/7
Összesen:

Ingatlan címe
Sm-i Labdarúgó Szövetség
Esélyek Háza
Somogy Televízió Kht.
Sm-i Sportszövets.

Használó megnevezése

Helyrajzi szám

Sor
szám

Ingatlan jellege

Ingyenes kedvezményes bérbeadások miatt elmaradó bevételek

I.

határozatlan
határozatlan
határozatlan
határozatlan

90,21
40
172,96
106,7

Szerződés időtartama Terület (m2)

14 sz.melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásairól

4 701 150

177 443
78 680
340 212
209 879
806 214

Ft/hó

66 088 368

56 413 800

2 129 316
944 160
4 082 544
2 518 548
9 674 568

Ft/év

Elmaradó bevétel (Ft/év)
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A Somogy Megyei Közgyűlés
2/2009. (III.10.)

- fejlesztési célú tartalék
összegét:
- költségvetési létszámkeretét

rendelete
a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló a 16/2008. (XII.22.), 15/2008. (X.21.), 9/2008.
(VII. 1.), 7/2008. (V.13.) számú rendeletekkel módosított 2/2008. (II.8.) számú rendelet módosításáról
Somogy Megye Közgyűlése az 1991. évi XX. tv. 138.
§ (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az
1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. §-ai, valamint a
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-a alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1.

§

A Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló a 2/2008. (II.8.) számú rendelet (továbbiakban „R”) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ A közgyűlés a megyei önkormányzat 2008. évi
költségvetése (kórházakkal együtt)
Bevételi főösszegét:
Kiadási főösszegét:
Hiány (hitel) összegét:
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételek
összegét:
- a felhalmozási célú kiadások
összegét:
ebből:
- beruházások összegét:
- felújítások összegét:
- felhalmozási feladatokhoz
kapcsolódó kötelezettségvállalás, felhalmozási célú
átadás összegét:
- a működési célú bevételek
összegét
- a működési célú kiadások
összegét
ebből:
- a személyi juttatások
összegét:
- a társadalombiztosítási
járulék és az egészségügyi
hozzájárulás összegét:
- a dologi kiadások összegét:
- a munkaadói járulék öszszegét:
- ellátottak pénzbeni juttatását és az egyéb pénzbeni
juttatásokat
- a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési
célú pénzeszköz átadások
összegét

2009/1. szám

eFt-ban
24.660.335
29.417.007
4.756.672

3.236.112
4.334 főben

állapítja meg.
2.

§

(1) A „R” 9. § (11) bekezdése helyére a következő
rendelkezés lép:
„(A közgyűlés)
(11) az intézmények 2008. évi működési támogatását 8.640.049 eFt összegben határozza
meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint.”
(3) A „R” 13. § (2) - (3) bekezdéseit a következők
szerint módosítja:
„(A közgyűlés)
(2) az önkormányzati beruházások 100.677 eFt öszszegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti)
bontásban a 3/A melléklet I-II. pontjai szerint
hagyja jóvá

5.904.927

(3) az önkormányzati felújítások 60.632 eFt összegű
ráfordítás összegét feladatonkénti (címenkénti)
bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai szerint
hagyja jóvá”

1.844.692
123.187

(4) ”R” 14. § (2) bekezdését az alábbiak szerint
módosítja

6.984.967

224.917
22.432.040

Pénzintézeti hitel: 756.672 eFt
ebből:
működési hitel:
756.672 eFt

23.512.080

a 2008. évi kötvénykibocsátást a 4.000. 000 eFt-ban
hagyja jóvá.

9.919.803

(10) A „R” 15. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(A közgyűlés)

2.867.068
9.267.227
278.633
384.091

469.785

(2) a céltartalék összegét 3.236.112 eFt összegben
határozza meg, amelyet a 25. § (2)-(6) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási szabályoknak
megfelelően az alábbi feladatokra különít el:
- kötvény fel nem használt
összege
- kötvény konverzió
árfolyamnyereség

3.193.366 eFt
42.746 eFt
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3.

§

(1) A „R” 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e
rendelet 1., 1/A., 1/B. sz. mellékletei lépnek
(2) A „R” 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet
2.számú melléklete lép,
(3) A „R” 2/b. melléklete helyébe az ezen rendelet 2/b.
melléklete lép.
(4) A „R” 5. számú melléklete helyében az ezen rendelet 3. számú melléklete lép,
(5) A „R” 3/A és 4. sz. mellékletei helyébe az ezen
rendelet 4. és 5. számú mellékletei lépnek,
(6) A „R” 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet
6. számú melléklete lép,
(7) A „R” 9. számú mellékletek helyébe az ezen rendelet 7. számú melléklete lép,
(8) A „R” 7/A és 7/B számú melléklete helyébe az
ezen rendelet 8. és 9. számú melléklete lép.
4.§
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek.

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

2009/1. szám
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1.sz. Melléklet
a

2/2009. (III.10.) rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
/kórházzal együtt/

ezer Ft

Ssz

MEGNEVEZÉS

I.

BEVÉTELEK

A.

Működési bevételek:

1.

Intézmények működési bevételei

2.

Önkormányzat működési bevételei

2008.évi módosított
előirányzat a
16/2008.(XII.22. )
rendelet módosítását
követően

2008.évi módosított
előirányzat a 2/2009.
(III.10.) rendelet
módosítását követően

2 536 744

- önkormányzat kamatbevételei

2 628 959

10 000

10 000

- árfolyamnyereség

485 937

485 937

- kötvény lekötés kamata

200 000

200 000

- önkormányzati hivatal működési bevételei

72 855

72 855

- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről

11 789

11 789

3 317 325

3 409 540

2 000 000

2 000 000

355 000

355 000

(nemzetközi kapcsolatok és EU-s támogatás)
Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz:
3.

Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Illetékek
- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:
ebből:
Megyéket megillető fix összeg
Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő)

36 853

36 853

Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után

279 680

279 680

2 671 533

2 671 533

4 400 833

4 400 800

50 254

50 254

218 562

218 562

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:
Támogatások
B.

Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normativ hozzájárulások
Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150Ft/fő/
Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/
Normativ kötött felhasználású támogatások
Központosított előirányzatok
Működéképtelen önk. egyéb tám.

93 963

93 997

1 036 680

1 245 824

25 000

25 000

Fejlesztési célú támogatások:
ebből:
- Területfejlesztési támogatás(2006.) 2008.évi üteme
Támogatások összesen:
C.
1.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Ingatlan értékesítés

2.

Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről

9 951

9 951

5 835 243

6 044 388

200 000

200 000

ebből:
-Intézmények fejlesztési célra átvett és felhalmozási tőke jellegű bevételei

150 386

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
D.

Támogatásértékű bevételek

1.

Támogatásértékű működési bevétel
- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
-Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/

219 615
350 386

419 615

9 123 925

9 361 059

0

0
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-Társulások
-Önkormányzati hivatal átvett bevételei
-Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele

2009/1. szám

26 930

26 930

4 861

4 861

33 476

33 476

561 013

529 279

4 728

4 728

0

0

-Intézmények befizetései

55 000

55 000

-Területfejlesztési Tanácstól

12 000

12 000

-Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése

36 528

36 528

-2008 évi népszavazás lebonyolítására központi forrás

8 082

8 082

-iskolatej programra

3 405

3 405

- Magas C.Szoc.O,Dr.Takács I.Szoc O. szoc.fogl.támogatására

45 805

45 805

- Esélyegyenlőségi feladatokra átvett tám.

15 600

15 600

- érettségi vizsgák központi támogatása

5 804

5 855

-Intézmények átvett bevételei
-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás
-2008.évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/

- Dráva Projektre átvett központi támogatás

22 713

-Sportszövetségek központi támogatása

4 048

Támogatásértékű működési bevételek összesen:
2.

9 937 157

10 169 369

Támogatásértékű felhalmozási bevétel
0

0

- 2008 évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás

-CÉDE támogatás 2007.évi maradványa

19 167

19 167

-Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre

11 000

11 000

575 500

462 604

22 375

22 375

-Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása
-Kistérségi támogatás visszatérülése
-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei

12 540

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

61 841
640 582

576 987

Támogatásértékű bevételek összesen:

10 577 739

10 746 356

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:

22 752 226

23 291 432

756 673

756 672

E.

Hitel összesen:

F.

Kötvény kibocsátás

4 000 000

4 000 000

G.

Pénzmaradvány

1 368 903

1 368 903

28 877 802

29 417 007

II.

KIADÁSOK

A.

Működési kiadások
20 358 215

20 785 556

ebböl:-müködési célu hitel felvétele

756 673

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények
működési kiadásai

1.
2.

Pénzintézeti kezelési költségekre

3.

Kötvény árfolyamveszteség

4.

Önkormányzati hivatal működési kiadásai
Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai

3 000

3 000
136 600

702 373
4 750

Közgyűlés működési kiadásai

704 913
5 750

269 886

269 404

Közgyülés nemzetközi kapcsolatai

21 750

21 750

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása
Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai

48 930

47 533

- intézmények vagyonbiztosítása
- üzemegészségügyi szolgálat díja
- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija
5.

756 672

-központosított irodaszer beszerzés
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú
átadások

76 193
7 058

76 193
7 058

3 500

3 500

59 664

59 664

5 971

5 971

-közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása

458 094

484 855

-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok

120 152

120 152

-önkormányzati hivatal átadott támogatása

100

-közgyűlés által tett felajánlások(átadott támogatás)

482
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-kisebbségi önkormányzatok átadott támogatása

1 416

-Taszár Airport müködésére
-Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra
-intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli
működési célú átadásai
Műkődési kiadások összesen:
B.

Fejlesztési kiadások

1.

Beruházások (ÁFA-val)

5 200

5 200

151

151

18 314

41 302

22 082 258

22 698 607

-Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire

50 000

25 000

-Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/

11 064

11 064

134 432

100 677

1 234 544

1 381 542

-Intézményi beruházásokra
-Intézmények, önkormányzati hivatal fejlesztési kiadásai ( saját és megyei forrásból)
-EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre
Beruházások (ÁFA-val) összesen:

326 409

326 409

1 756 449

1 844 692

2.

Felújítások (ÁFA-val)
-Intézményi felújításokra

67 912

60 632

52 460

62 555

3.

-intézményi felújítási kiadások
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási
célú átadások

232 439

224 917

-Taszár Airport bankgarancia

1 109

1 109

- Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola /

4 000

4 000

900

0

-Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához

20 306

20 306

-Kistelepülési pályázati önerő alap

50 000

50 000

4 320

4 320

-Somogy TV fejlesztési tervének támogatása

27 000

27 000

- Barcs városnek Dráva-Völgye Középiskola régi épület rekonstrukciójához

12 000

12 000

-EU-s pályázatok előkészitésére

97 804

83 939

-Intézményi pályázatokhoz

15 000

15 000

-Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai

-Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom

Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra

-központi forrásból iskolai adminisztrációs szoftverek bérleti díja

7 243

Fejlesztési kiadások összesen:
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:

2 109 260

2 192 796

24 191 518

24 891 403

C.

Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat)

1.

2002.évi beruházási hitel törlesztése

26 880

26 880

2.

2004.évi beruházási hitel törlesztése

10 000

10 000

3.

2004.évi MFB hitel törlesztése

4.

3 780

3 780

2005.évi beruházási hitel törlesztése

46 430

46 430

5.

2006.évi beruházási hitel törlesztése

8 929

8 929

6.

Fejlesztési hitel kamata

70 000

70 000

7.

Működési hitel kamata

108 000

108 000

8.

Kötvények kamata

310 000

310 000

9.

2007. évi müködési hitel visszafizetése

705 473

705 473

Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen:
Pénzforgalmi kiadások összesen:
D.

Tartalék

1.

Általános tartalék

2.

Céltartalék
-Intézményi dologi kiadások többleteire
-Szakképzési integráció,TISZK rendszer kialakitása
-Kötvény fel nem használt összege

1 289 492

1 289 492

25 481 010

26 180 895

0
3 396 792

3 236 112

0
0
3 193 366

3 193 366
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-Tanulói tankönyvtámogatásra
-szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására
-kötvény konverzió árfolyamnyereség
II.

0
4 080

0

199 346

42 746

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

28 877 802

29 417 007
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1/A.sz. Melléklet
a 2/2009. (III.10.) rendelethez
a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett müködési célu bevételeiről,
kiadásairól /kórházzal együtt/

(ezer Ft)
Sors
z.

MEGNEVEZÉS

I.

BEVÉTELEK

A.

Működési bevételek:

1.

Intézmények működési bevételei

2.

Önkormányzat működési bevételei

2008.évi módosított
előirányzat a
16/2008.(XII.22 ) rendelet
módosítását követően

2536744

2 628 959

- önkormányzat kamatbevételei

10 000

10 000

- önkormányzati hivatal működési bevételei

72 855

72 855

- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről
Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen:
3.

2008.évi módosított
előirányzat a 2/2009.
(III.10.) rendelet
módosítását követően

11 789

11 789

2 631 388

2 723 603

2 000 000

2 000 000

355 000

355 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Illetékek
- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:
ebből:
Megyéket megillető fix összeg
Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő)

36 853

36 853

Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után

279 680

279 680

2 671 533

2 671 533

4 400 833

4 400 800

50 254

50 254

218 562

218 562

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:
B.

Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normativ hozzájárulások
Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150Ft/fő/
Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/
Normativ kötött felhasználású támogatások
Központosított előirányzatok
Működéképtelen önk. egyéb tám.

D.

Támogatások összesen:
Támogatásértékű bevételek

1.

Támogatásértékű működési bevétel
- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
-Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/
-Társulások
-Önkormányzati hivatal átvett bevételei
-Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele
-Intézmények átvett bevételei
-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás
-2008.évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/

9 123 925

93 963

93 997

1 036 680

1 245 824

25 000

25 000

5 825 292

6 034 437

9 361 059

0

0

26 930

26 930

4 861

4 861

33 476

33 476

561 013

529 279

4 728

4 728

0

0

-Intézmények befizetései

55 000

55 000

-Területfejlesztési Tanácstól

12 000

12 000

-Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése

36 528

36 528

-2008 évi népszavazás lebonyolítására központi forrás

8 082

8 082

-iskolatej programra

3 405

3 405

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

45 805

45 805

- Esélyegyenlőségi feladatokra átvett tám.

15 600

15 600

5 804

5 855

- érettségi vizsgák központi támogatása
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- Dráva Projektre átvett központi támogatás

22 713

-Sportszövetségek központi támogatása

E.

4 048

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

9 937 157

10 169 369

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:

21 065 370

21 598 942

756 673

756 672

76426

76426

21 898 469

22 432 040

20 358 215

20 785 556

Hitelek összesen:
ebböl:működési célu hitelek felvétele

G.

Pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

II.

KIADÁSOK

A.

Működési kiadások
Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények
működési kiadásai

1.
2.

Pénzintézeti kezelési költségekre

3.

Önkormányzati hivatal működési kiadásai
Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai

3 000

702 373

136 600

4 750

Közgyűlés működési kiadásai

5 750

269 404

Közgyülés nemzetközi kapcsolatai

21 750

21 750

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása
Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai

48 930

47 533

76 193

76 193

- intézmények vagyonbíztosítása

7 058

- üzemegészségügyi szolgálat díja

3 500

-központosított irodaszer beszerzés
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú
átadások

7 058

59 664

3 500

5 971

59 664
5 971

-közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása

458 094

484 855

-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok

120 152

120 152

-önkormányzati hivatal átadott támogatása

100

-közgyűlés által tett felajánlások(átadott támogatás)

482

-kisebbségi önkormányzatok átadott támogatása

1 416

-Taszár Airport müködésére

5 200

5 200

151

151

18 314

41 302

Műkődési kiadások összesen:

22 082 258

22 698 607

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:

23 806 301

24 611 658

-Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra
-intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli
működési célú átadásai

C.

Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat)

1.

Működési hitel kamata

108 000

108 000

2.

2007. évi müködési hitel visszafizetése

705 473

705 473

D.

Tartalék

1.

Általános tartalék

2.

Céltartalék

Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen:

813 473

-Intézményi dologi kiadások többleteire
-Szakképzési integráció,TISZK rendszer kialakitása

0

-Tanulói tankönyvtámogatásra

0

-szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására
II.

704 913

269 886

- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija
4.

3 000

813 473

0

0

4 080

0

0
4 080

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

0
22 899 811

23 512 080
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1/B.sz. Melléklet
a

2/2009. (III.10.) rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről,
kiadásairól /kórházzal együtt/
ezer Ft

Sor
sz.
I.
A.

B.

C
1.
2.

MEGNEVEZÉS

2008.évi módosított
előirányzat a
16/2008.(XII.22 )
rendelet módosítását
követően

BEVÉTELEK
Kamat, árfolyam bevételek
-kötvény lekötés kötés kamata

200 000

200 000

- árfolyamnyereség

485 937

485 937

9 951

9 951

9 951

9 951

Támogatások
-Fejlesztési célú támogatások:
ebből:
- Területfejlesztési támogatás 2008.évi üteme
Támogatások összesen:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Ingatlan értékesítés
Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel
államháztartáson kivűlről
ebből:
-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei

200 000

F.
G.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel
-CÉDE támogatás 2007.évi maradványa
- 2008 évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás
-Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre
-Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása
-Kistérségi támogatás visszatérülése
-Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:
Kötvény kibocsátás
Pénzmaradvány

2.

3.

KIADÁSOK
Fejlesztési kiadások
Beruházások (ÁFA-val)
-Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire
-Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/
-Intézményi beruházásokra
-Intézmények fejlesztési kiadásai
-EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre
Beruházások (ÁFA-val) összesen:
Felújítások (ÁFA-val)
-Intézményi felujításokra
-Intézményi saját forrásból megvalósuló felujításokra
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli
felhalmozási célú átadások
-Taszár Airport bankgarancia

219 615
350 386

0
19 167

419 615

0
19 167

11 000

11 000

575 500

462 604

22 375

22 375

12 540

61 841
640 582

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
II.
B.
1.

200 000

150 386

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
D.

2008.évi módosított
előirányzat a 2/2009.
(III.10.) rendelet
módosítását követően

576 987

990 968

996 602

4 000 000

4 000 000

1 292 477

1 292 477

6 979 333

6 984 967

50 000

25 000

11 064

11 064

134 432

100 677

1 234 544

1 381 542

326 409

326 409

1 756 449

1 844 692

67 912

60 632

52 460

62 555

232 439
1 109

224 917
1 109
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- Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola /
-Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai
-Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához
-Kistelepülési pályázati önerő alap
-Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom
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4 000

4 000

900

0

20 306

20 306

50 000

50 000

4 320

4 320

-Somogy TV fejlesztési tervének támogatása

27 000

27 000

- Barcs városnek Dráva-Völgye Középiskola régi épület rekonstrukciójához

12 000

12 000

Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra
-EU-s pályázatok előkészitésére
-Intézményi pályázatokhoz

97 804

83 939

15 000

15 000

-központi forrásból iskolai adminisztrációs szoftverek bérleti díja

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
2.

II.

Fejlesztési kiadások összesen:
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:
Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat)
2002.évi beruházási hitel törlesztése
2004.évi beruházási hitel törlesztése
2004.évi MFB hitel törlesztése
2005.évi beruházási hitel törlesztése
2006.évi beruházási hitel törlesztése
Fejlesztési hitel kamata
Kötvény kamata
Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen:
Céltartalék
-kötvény fel nem használt összege
-kötvény konverzió árfolyamnyereség

7 243
2 109 260

2 192 796

2 109 260

2 192 796

26 880

26 880

10 000

10 000

3 780

3 780

46 430

46 430

8 929

8 929

70 000

70 000

310 000

310 000
476 019

476 019

3 392 712

3 236 112

3 193 366

3 193 366

199 346

42 746

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
a rendelelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

5 977 991

5 904 927

2.

16/2008
(XII.22)

előirányzat

Eredeti

bevétel

3.

előirányzat

16/2008
(XII.22)

Módosított

Felhalmozási tőke jellegű

Módosított Eredeti

Intézményi működési

4.

16/2008
(XII.22)

előirányzat

Eredeti

40346

85816

1917

22000

41430

3532

87462

Összesen:

41893

57036

106450

47870

55700

90050

107830

57755

49137

144799

3844

74980

44026

21949

45189

0

0

280

7640

7640

0

129091

488361
143527

550280

461831

124806

148151

567913

467420

126087

280

165395

84361

177966

220264

101266

198992

224917

104819

205835

4273 1123580 1280444 1309571

4273

391335

114793

0 1379900 1472164 1497636

1800

800

800

1100

2296

4372

5900

14418

2863

4769

4561

2225

13120

5403

5588

317173
742784

2129

2612

4092

5900

16197

2681

4576

6575

2365

15660

5583

7718

2359

Módosí-tott

0

600

600

6.

280

0

0

0

16/2008
(XII.22)

előirányzat

Eredeti

280

326

326

0

Módosított

Támogatásértékű felhalmozási

16/2008
(XII.22)

0

0

1437

4036

1475

6660

2283

757

1445

2175

7668

3976

2375

1317

előirányzat

Eredeti

1437

4036

1475

6660

2283

757

1445

2175

7668

3976

2375

1317

Módosított

Előző évi pénzmaradvány

SOMOGYI KÖZLÖNY

Együtt-Egymásért
Szoc.Otthon, Barcs
Fehér Akác Szociális
Otthon, Kálmáncsa
Magas Cédrus Szociális
Otthon, Kőkút

3)Szociális ellátás

20333

20500

148412

46401

33925

Összesen:
2) Alapf.okt. és
gyógyped. ellátás
Hétszínvirág Általános
Iskola, Marcali
Óvoda, Általános Isk.és
Diákotth. Kvár
Ált.Isk.,Diákotth.és
Gyermekotth, S.vár
Éltes Mátyás Általános
Iskola, Nagyatád

16/2008
(XII.22)

előirányzat

1100

5.

Eredeti

bevétel

Támogatásértékű működési

437679

Módosított

Intézményi támogatás

Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények
1) Gyermek és
Ifjúságvédelem
I.sz.Gyermekvédelmi
13900
17099
18320
387292 429430
Intézmény Nagybajom
II. Gyermekvédelmi
17565
18846
19705
281248 308088
Intézmény Marcali
Somogy Megyei
2460
10456
7164
711360 734646
Gyermekvédelmi Központ

1.

megnevezés

2.sz. melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban)

62
2009/1. szám

87672

189659

67923

80908

161532

61232

736092

Összesen:

33591

49612

47700

34911

20227

5961

26500

42576

36920

30440

251233

432401

20000

1100

Balaton Kollégium Fonyód
Középiskolai Diákotthon,
Balatonboglár
Perczel Mór Középiskola,
Siófok

Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ
Siófok

Összesen:

5) Közművelődés, egyéb
oktatási intézmények
Megyei Városi Könyvtár,
Kaposvár

Sm. Levéltár, Kaposvár

611250

394252

51184

44732

Mátyás Király Gimnázium
Fonyód
Aranypart Kollégium
Siófok

4) Középfokú oktatás

135442

119000

816158

130083

előirányzat

16/2008
(XII.22)

119800

2.

Eredeti

bevétel

2000

2500

0

3610

114087

357206

101802

211241

180866

146848

402915

128090

228354

202466

előirányzat

16/2008
(XII.22)

158681

414303

134076

237785

209107

Módosított

34

4973

5263

4069

2330

218497

57293

71608

76390

188242

237242

67707

77474

82636

211282

240902

68373

78166

84995

214784

1238 1392924 1629195 1689523

958

4.

Eredeti

92768

112877

99352

133566

100830

135150

98408 151362 2584723 2891268 2933375

90744 134693 1972693 2214927 2246155

34

1684

5627

319

1238

958

Módosított

Intézményi támogatás

66249

4920

2500

2420

11300

10551

72688

106899

81342

5634

3538

8245

2420

5720

30143

404

4587

8394

1401

2789

16/2008
(XII.22)

előirányzat

9500

5.

Eredeti

13636

93337

110285

93031

6095

179

2592

2333

6055

35604

434

4683

13643

1401

2839

Módosí-tott

bevétel

Támogatásértékű működési

6.

0

0

12260

12193

17

50

280

16/2008
(XII.22)

előirányzat

Eredeti

61235

61218

17

0

280

Módosított

Támogatásértékű felhalmozási

16/2008
(XII.22)

0

0

2806

6091

86366

73582

5634

129

2592

330

4099

17343

304

3969

2232

1251

2639

előirányzat

Eredeti

2806

6091

86366

73582

5634

129

2592

330

4099

17343

304

3969

2232

1251

2639

Módosított

Előző évi pénzmaradvány

SOMOGYI KÖZLÖNY

18852

542057 73300

327910 68800

34003

47476

53332

29666

49670

851520

71096

196714

89896

143010

136082

3.

előirányzat

16/2008
(XII.22)

Felhalmozási tőke jellegű

Módosított Eredeti

Intézményi működési

Szeretet Szociális Otthon,
Berzence
Drávakastély Szoc. Otth.
Drávatamási
Park Szociális Otthon,
Patalom
Gondviselés Szociális
Otthon, Segesd
Takács Imre Szociális
Otthon, Tab

1.

megnevezés

63
2009/1. szám

16/2008
(XII.22)

233445

16/2008
(XII.22)

előirányzat

66249

5.

Eredeti

244113

Módosí-tott

0

2500

2500

0

3500

3500

0

3742

3742

0

0

512343

5572
5572

512343
6179
6179
0

0

0

0

651827 8640000 9194314 9361059 390000 575500

651827 8640000 9194314 9361059 390000 575500

12540

462604

462604

61841

524445

210270
210270

735759

735759

600

0

MINDÖSSZESEN: 2414702 2536744 2628959 75800 150386 219615 6961228 8336776 8640049 8724369 9684938 9890338 390600 588040

210270
210270

605300

605300

529279

0

Módosított

0

210270
210270

880000

880000

490624

6.

0

16/2008
(XII.22)

előirányzat

Eredeti

Támogatásértékű felhalmozási

0

Gyermektábor, Fonyód
Egyéb feladatok össz:

Egyéb feladatok

Összesen:

Kaposi Mór Oktató
Kórház, Kaposvár

6) Kórházak

84369

447

197190

Módosított

447

59000

előirányzat

16/2008
(XII.22)

351086

39600

4.

Eredeti

bevétel

Támogatásértékű működési

242358

3.

Módosított

Intézményi támogatás

325597

76872

16/2008
(XII.22)

előirányzat

Módosított Eredeti

bevétel

Felhalmozási tőke jellegű

236082

72744

előirányzat

13452

2.

Eredeti

Intézményi működési

Összesen:
34552
98932
99334
0 39600 59000 402835 466363 472062
Somogy M-i Önkorm.
21
31
77266
79427
79876
Kincstári Szervezete
Sm.Kincstári Szervezet
Összesen: 1324432 1721174 1682930 73300 146886 215873 6961228 7818861 7982043

Sm. Múzeumok
Igazgatósága, Kaposvár

1.

megnevezés

16/2008
(XII.22)

0

0

0

0

0

Módosított

15635
15635

0

365583 365583

15635
15635

0

349948 349948

231911 231911

223014 223014

előirányzat

Eredeti

Előző évi pénzmaradvány
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2009/1. szám

1414925

Összesen:

649262

150590

530391

132623

1212442

Összesen:

248260

167270

330447

227636

140061

255445

336796

171262

262347

1481826

156959

652825

519466

152576

1566153

759507

346971

459675

Módosí-tott

135221

77478

132302

749913

91106

314003

270097

74707

694261

281180

176617

162537

85904

153676

849239

99228

359221

307614

83176

758093

302210

189800

266083

16/2008
(XII.22)

előirányzat

236464

8.

Eredeti

Személyi juttatás

165337

87686

158556

855198

101496

359652

310194

83856

770738

303382

195605

271751

Módosí-tott

9/2008
(VII.1)

41717

23123

41516

221475

26043

92697

80350

22385

182337

59302

52873

49329

25066

44770

241062

26212

102978

87371

24501

195730

64531

53856

77343

előirányzat

70162

9.

Eredeti

50143

25583

46188

247268

28423

105304

88843

24698

200857

65777

55939

79141

Módosított

TB jár. eü. hozzáj.

16/2008
(XII.22)

3836

2265

4094

21823

2669

9102

7835

2217

19103

5733

5212

8158

10.

4594

2643

4430

23681

2521

10261

8463

2436

19563

6272

5491

7800

előirányzat

Eredeti

4678

2697

4577

23790

2590

10204

8540

2456

20036

6400

5666

7970

Módosított

Munkaadói jár.

16/2008
(XII.22)

72928

36695

49724

205829

11355

104437

54403

35634

175308

36939

61191

97935

50709

45336

314416

20890

162619

92631

38276

200199

35915

77816

86468

előirányzat

77178

11.

Eredeti

Dologi kiadás

99631

51148

52399

316596

22066

156985

97513

40032

204203

35915

80406

87882

Módosított

SOMOGYI KÖZLÖNY

Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs
Fehér Akác Szociális Otthon,
Kálmáncsa
Magas Cédrus Szociális Otthon,
Kőkút

3)Szociális ellátás

508183

413335

1457574

149539

136093

Hétszínvirág Általános Iskola, Marcal
Óvoda, Általános Isk.és Diákotth.
Kvár
Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth,
S.vár
Éltes Mátyás Általános Iskola,
Nagyatád

2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás

754481

713820

1539353

334897

299913

II. Gyermekvédelmi Központ Marcal
Somogy Megyei Gyermekvédelmi
Központ Kvár.

előirányzat

16/2008
(XII.22)

449975

7.

Eredeti

Bevétel/ kiadás összesen

401192

I.sz.Gyermekvédelmi Központ
Nagybajom

1) Gyermek és Ifjúságvédelem

megnevezés

65
2009/1. szám

215479

175319

Takács Imre Szociális Otthon, Tab

137923

120808

283472

114184

94213

250937

Balaton Kollégium Fonyód
Középiskolai Diákotthon,
Balatonboglár

Sm. Levéltár, Kaposvár

Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár

232572

118670

93868

3806451

199126

3095344

Összesen:

120882

253430

3884680

2936589

286685

121130

141945

121393

276938

2595508

230515

619669

239847

383447

351625

Módosí-tott

52281

120966

1823121

1395950

153561

40202

54274

46455

132679

1133759

96882

277582

97037

159852

57486

133439

2033891

1567167

168037

44316

55950

50651

147770

1262562

106896

280000

114945

182899

175705

16/2008
(XII.22)

előirányzat

157405

8.

Eredeti

Személyi juttatás

57946

134639

2055947

1584955

169276

44312

56370

51051

149983

1300364

115860

288625

118744

184821

180735

Módosí-tott

9/2008
(VII.1)

15078

35141

547190

419703

46357

11820

16219

13620

39471

348825

30340

83245

31266

48089

16357

36985

594072

466467

42538

12833

15922

14704

41608

382588

32653

90015

33841

53101

53813

előirányzat

49529

9.

Eredeti

16490

38839

600577

471634

42897

12932

16044

14820

42250

393560

35253

92519

34942

53659

55273

Módosított

TB jár. eü. hozzáj.

16/2008
(XII.22)

1491

3528

53983

41466

4498

1194

1464

1411

3950

34195

2857

8358

3050

4917

4818

10.

1623

3628

59588

46298

4863

1298

1447

1473

4209

36286

3097

8103

3703

4740

4976

előirányzat

Eredeti

1637

3664

60259

46831

4900

1308

1460

1485

4275

37422

3366

8362

3817

4798

5127

Módosított

Munkaadói jár.

16/2008
(XII.22)

25018

39491

599835

371667

44971

40847

41627

43824

56899

614916

44770

145459

60257

117311

692166

67301

60445

62677

50011

77199

790074

53834

214623

79470

130665

108304

Módosított

43204

52356

43938

67251

973981 1009799

655386

66984

60445

59991

54808

76367

750762

50751

208102

72548

123097

102284

előirányzat

87772

11.

Eredeti

Dologi kiadás

SOMOGYI KÖZLÖNY

5) Közművelődés, egyéb oktatási
intézmények

2295226

Somogyi Térségi Integrált Szakképző
Központ Siófok

2867040

124604

105310

Aranypart Kollégium Siófok

Perczel Mór Középiskola, Siófok

272604

235474

Mátyás Király Gimnázium, Fonyó

4) Középfokú oktatás

601130

518738

Gondviselés Szociális Otthon, Segesd

2494357

226388

192210

Park Szociális Otthon, Patalom

2140316

366448

330241

Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási

Összesen:

338935

előirányzat

16/2008
(XII.22)

300666

7.

Eredeti

Bevétel/ kiadás összesen

Szeretet Szociális Otthon, Berzence

megnevezés

66
2009/1. szám

16/2008
(XII.22)

79895

77266

80354

1213393

839081

Módosí-tott

8248853

MINDÖSSZESEN: 18566699 21662467 22268989

Gyermektábor, Fonyód
Egyéb feladatok össz:

68439
68439

231477
231477

3414300

3414300

4766114

49540

315520

9556002

71906
71906

4142216

4142216

5341880

50039

388056

197131

16/2008
(XII.22)

előirányzat

142273

8.

Eredeti

Személyi juttatás

232084
232084

210270
210270

9912500 10890957 11214991

Egyéb feladatok

9912500 10890957 11214991

Összesen:

8443929 10540033 10821914

1162403

503636

811161

előirányzat

210642

7.

Eredeti

Bevétel/ kiadás összesen

Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

6) Kórházak

Sm.Kincstári Szervezet Összesen:

Összesen:
Somogy M-i Önkorm. Kincstári
Szervezete

Sm. Múzeumok Igazgatósága,
Kaposvár

megnevezés

9/2008
(VII.1)

12489

93330
12964

108213

54871

előirányzat

43111

9.

Eredeti

13063

110560

55231

Módosított

16/2008
(XII.22)

1237

9047

4028

10.

1286

10715

5464

előirányzat

Eredeti

1296

10802

5501

Módosított

Munkaadói jár.

16/2008
(XII.22)

14000

85739

13558

405080

309520

előirányzat

21230

11.

Eredeti

Dologi kiadás

13718

445992

334803

Módosított

19077
19077

20083
20083

20216
20216

1876
1876

1979
1979

1993
1993

120878
120878

130397
130397

130317
130317

9342763 2464723 2756242 2709248 241264 271932 265869 6416505 7373370 8087826

72366
72366

3846815 1040000 1201530 1123147 100000 118834 110271 4600000 4584977 5177127

3846815 1040000 1201530 1123147 100000 118834 110271 4600000 4584977 5177127

5423582 1405646 1534629 1565885 139388 151119 153605 1695627 2657996 2780382

50379

390956

198371

Módosí-tott

TB jár. eü. hozzáj.

67
SOMOGYI KÖZLÖNY
2009/1. szám

16/2008
(XII.22)

7413

8308

1482

1743

500
2613

500

11546

2613

500

11637

856

9552

79

1150

0

600

600

14.

5978

2400

0

17212

974

4433

11805

10305

2840

2415

5050

16/2008
(XII.22)

előirányzat

Eredeti

6038

3600

579

25049

1528

9448

13689

384

12206

3320

3836

5050

Módosított

Beruházások (ÁFA-val)**

0

550

550

15.

48

48

48

418

198

220

0

16/2008
(XII.22)

előirányzat

Eredeti

48

48

48

806

198

608

0

Módosított

Támogatásértékű
müködési kiadások

16.

0

0

Műk.c átad.áh.
kivülre

0

0

0

0

0

0

előirányzat
17.

0

0

0

0

91

54

91

409

43

203

128

35

353

98

108

147

18.

82

50

84

398

40

197

127

34

344

96

103

145

előirányzat

82

50

84

398

40

197

127

34

345

96

104

145

16/200
Módos
8
í-tott
(XII.22)

Dolgozói létszám
(fő)

16/2008 Módo
16/2008 MódosíEredeti
Eredeti
(XII.22) sí-tott
(XII.22)
tott

előirányzat

Eredeti

Támogatásértékű
fejlesztési kiadások
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Együtt-Egymásért
Szoc.Otthon, Barcs
Fehér Akác Szociális Otthon,
Kálmáncsa
Magas Cédrus Szociális
Otthon, Kőkút

3)Szociális ellátás

0

12252

0

Összesen:

79

100

765

1482

1150

1150

5357 343916 352756 352756

1450

2707

9552

0

4020

3208 330666 341505 341505

4020

7231

1208

4020

7231

Módosított

1499

9230

12.

előirányzat

Eredeti

1499

650

16/2008 Módosí(XII.22)
tott

Ellát. pénzb .jutt

9552

Eredeti

Felújítás

Összesen:
2) Alapf.okt. és gyógyped.
ellátás
Hétszínvirág Általános Iskola,
Marcali
Óvoda, Általános Isk.és
Diákotth. Kvár
Ált.Isk.,Diákotth.és
Gyermekotth, S.vár
Éltes Mátyás Általános Iskola,
Nagyatád

1) Gyermek és
Ifjúságvédelem
I.sz.Gyermekvédelmi Központ
Nagybajom
II. Gyermekvédelmi Központ
Marcali
Somogy Megyei
Gyermekvédelmi Központ

megnevezés

68
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16/2008
(XII.22)

4) Középfokú oktatás

0

Sm. Levéltár, Kaposvár

3836

3836

8491

7441

1050

18462

6806

6464

5706

150

150

5706

600

8

600

350

8321

6464

5706

150

600

8

8993

470

3363

798

1249

Módosított

0

64009

60334

1550

2125

14.

4026

2968

2328

130658

119399

0

1684

0

0

0

0

0

400

400

1237

1237

2237

1637

600

0 21582 21582

799

609

69

18

23

21

59

751

67

182

64

98

104

23

65

775

588

68

18

23

21

57

697

61

170

59

92

99

előirányzat
18.

23

210

0

21582 21582

előirányzat
17.

65

210

80

82

48

468

30

82

106

106

16.

23

65

773

586

68

18

23

21

57

698

61

170

59

93

99

16/200
Módos
8
í-tott
(XII.22)

Dolgozói létszám
(fő)

16/2008 Módo
16/2008 MódosíEredeti
Eredeti
(XII.22) sí-tott
(XII.22)
tott

előirányzat

Eredeti

Műk.c átad.áh.
kivülre

871

0

80

82

48

468

30

0

82

106

106

Módosított

Támogatásértékű
fejlesztési kiadások

5201

140696

126139

1261

1901

4146

3223

3965

30

55

15.

24583 1185

120

16/2008
(XII.22)

előirányzat

Eredeti

Támogatásértékű
müködési kiadások

2023 1100

1994

9398

831

Módosított

2642

14221

2023

484

2505

831

16/2008
(XII.22)

előirányzat

Eredeti

Beruházások (ÁFA-val)**

SOMOGYI KÖZLÖNY

5) Közművelődés, egyéb
oktatási intézmények
Megyei Városi Könyvtár,
Kaposvár

6350

5300

Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Siófok

Összesen:

1050

Balaton Kollégium Fonyód
Középiskolai Diákotthon,
Balatonboglár
Perczel Mór Középiskola,
Siófok

Aranypart Kollégium Siófok

Mátyás Király Gimnázium,
Fonyód

17567

7436

10154

Összesen:

785

600

470

0

42

470

1220

1087

12.

előirányzat

Eredeti

2733

10154

16/2008 Módosí(XII.22)
tott

Ellát. pénzb .jutt

2994

0

Eredeti

Felújítás

Park Szociális Otthon, Patalom
Gondviselés Szociális Otthon,
Segesd
Takács Imre Szociális Otthon,
Tab

Szeretet Szociális Otthon,
Berzence
Drávakastély Szoc. Otth.
Drávatamási

megnevezés

69
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0

0

MINDÖSSZESEN:

52460

0

12000

12000

40460

0

0

13836

10000

12.

0

0

16/2008
(XII.22)

előirányzat

Eredeti

0

Módosított

Ellát. pénzb .jutt

0

0

0

0

0

750000

64609

14.

0

0 750000

0

16/2008
(XII.22)

2030
2030

820500

820500

15.

0

0

933686 5700

933686 5700

2110
2110

16/2008
(XII.22)

16464

5082
5082

10000

10000

1382

48

238

238

előirányzat

Eredeti

6852

5082
5082

0

0

1770

48

238

238

Módosított

Támogatásértékű
müködési kiadások

443780 1735

1850

2000
410048

239396

233324

Módosított

235652

233324

előirányzat

Eredeti

Beruházások (ÁFA-val)**

62555 370410 379087 379850 814609 1232578 1379576 7435

0

13927

13927

48628 370410 379087 379850

14836

11000

16/2008 Módosí(XII.22)
tott

Felújítás

0

Eredeti

Gyermektábor, Fonyód
Egyéb feladatok össz:

Egyéb feladatok

Összesen:

Kaposi Mór Oktató Kórház,
Kaposvár

6) Kórházak

Összesen:
Somogy M-i Önkorm.
Kincstári Szervezete
Sm.Kincstári Szervezet
Összesen:

Sm. Múzeumok Igazgatósága,
Kaposvár

megnevezés

0

0

2500

0

2500

2500

16.

Műk.c átad.áh.
kivülre

900

0

900

900

0

0

0

0

0

0

0

613
613

613
613

71

23

159

23

159

71

előirányzat
18.

71

25

159

10018 1798 1708 1795

0

0

32
32

30
30

30
30

0 10018 1798 1708 1795

400 23432 34450 4324 4134 4223

0

0

400 23432 24432 2494 2396 2398

0

előirányzat
17.

16/200
Módos
8
í-tott
(XII.22)

Dolgozói létszám
(fő)

16/2008 Módo
16/2008 MódosíEredeti
Eredeti
(XII.22) sí-tott
(XII.22)
tott

előirányzat

Eredeti

Támogatásértékű
fejlesztési kiadások
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2009/1. szám

2/b.sz. Melléklet
az intézmények 2008.évi költségvetésében szereplő - szakképzési hozzájárulásból illetve saját forrásból,
megyei támogatással megvalósuló - beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések feladatonkénti
bontásáról
(ezer Ft-ban)
Módosított
sorEredeti
intézmény
feladat megnevezése
előirányzat
szám
előirányzat

1.
Somogy Megyei Gyermekvédelmi
Központ Kaposvár

Nyár u. lakásotthon felújítása

3 208

befogadó Otthon bővítése

2 840

tervelőkészítés

480

Összesen:

6 528

fűtéskorszerűsítés

1 620

nyílászáró csere

1 350

elektromos kapu javítás
2.

3.

I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény
Nagybajom

II. sz. Gyermekvédelmi
Intézmény,voda, Általános Iskola
Marcali

fénymásoló javítás

2 200

Összesen:

5 700

informatikai eszközök beszerzése

1 421

lakásotthon fűtéskorszerűsítés

1 499

gép, berendezések beszerzése

2 415

Összesen:

5 335

számígépek beszerzése
nyomtatók beszerzése
lézernyomtqt beszerzése
fényképezőgép

300

600
1 705
40
122
50

kerékpárok

291

médiaszekrény

698

szünetmentes tápegység

4.

80

telefonközpont korszerűsítés
elkülönítő részleg és
beléptetőrendszer

tankonyhai felszerelés, berendezés

Somogy Megyei Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon
Somogyvár

150

33

konyhai gépek (szakképz.)

240

aljnövényzet tisztító

374

hűtőszekrény

36

fűgyűntős fűnyírógép

49

elektromos juhnyíró, permetező

560

automata mosógép

50

gáztűzhely
számítástechnikai eszközök
beszerzése

43

úthálúzat felújítása
szolgálati lakások cserépkályha
felújítása

695
1 278
204
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sorszám

intézmény

feladat megnevezése

2009/1. szám

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

tervelőkészítés

4 320

postáslakás villanyszabványosítás

5.

6.

7.

Összesen:
Éltes Mátyás Általános Iskola,
informatikai eszközök vásárlása
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Összesen:
Nevelési Tanácsadó Nagyatád
iskolapadok vásárlása
Hétszinvirág Egységes
fémpolc vásárlása
Gyógypedagógiai Módszertani
informatikai eszközök beszerzése
Intézmény Marcali
Összesen:
számítástechnikai eszközök
beszerzése
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő tervelőkészítés, óvoda felújítás
és Módszertani Központ Kaposvár
informatikai eszközök beszerzése
Összesen:
számítógép vásárlás
gáz szivattyú vásárlás

8.

szennyvíz szivattyú vásárlás
Gondviselés Szociális Otthon Segesd sütő felújítás
belső burkolat felújítás
tárgyi eszköz, bútorzat beszerzése
Összesen:

9.

Drávakastély Szociális Otthon
Drávatamási

600

10 930
1 528
1 528
180
60
144
384
10 605
1 200
1 884
13 689
208
68
240
154
10 000
1 507
12 177

számítógép vásárlás

180

burgonyakoptató vásárlás

456

hómaró vásárlás

197

fűkasza vásárlás

204

telefonközpont korszerűsítés

448

lézerfax beszerzés
számítógép vásárlás

Magas Cédrus Szociális Otthon
10.
Kőkút-Gyöngyöspuszta

142

70
321

tervelőkészítés

6 893

gépkocsi lizing

629

Összesen:

9 398

kazáncsere

5 978

nyílászáró csere

3 983

radiátorcsere

2 498

lakószobák felújítása, festése

1 327

mosógép beszerzés
melegvíz ell. rendszer leválasztása
Összesen:

60
500
14 346
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sorszám

intézmény

11. Szeretet Szociális Otthon Berzence

12. Park Szociális Otthon Patalom

feladat megnevezése

2009/1. szám

Eredeti
előirányzat

szoftver beszerzése

119

fűtés kiválasztás

712

Összesen:

831

rozsdamentes turmixgép beszerzés

100

számítástechnikai eszköz beszerzés

922

tervelőkészítés

972

Összesen:
13. Dr. Takács Imre Szociális Otthon Tab

1 994

szoftver beszerzése

120

Összesen:

120

kazán vásárlás
14.

15.

Fekér Akác Szociális Otthon
Kálmáncsa

Együtt-Egymásért Szociális és
Gyermekotthon Barcs

2 160

számítógép vásárlás

240

tervelőkészítés

1 200

Összesen:

3 600

vízlágyító berendezés

579

Összesen:

579

szakmai informatikai eszközök
beszerzése
16. Boglári Kollégium Balatonboglár

17. Perczel Mór Gimnázium Siófok

Összesen:
számítástechnikai eszközök
beszerzése
tanterem padlóburkolatának teljes
cseréje
számítástechnikai eszközök
beszerzése

333
1 901
1 550
1 050
1 261
1 550

2 311

2 125

581

inform. eszköz fejl
Összesen:
számítástechnikai eszközök
beszerzése

Aranypart Középiskolai Kollégium és egyéb gépek, ber. felsz. vásárlása
19.
Nevelési Tanácsadó Siófok
kollégiumi ágyak cseréje
Összesen:
számítástechnikai eszközök
beszerzése
20. Balaton Kolléium Fonyód

1 568

szakmai eszközök beszerzése

Összesen:
számítástechnikai eszközök
beszerzése
18. Mátyás Király Gimnázium Fonyód

Módosított
előirányzat

2 642
2 125

3 223
2 431
1 000
595
4 026
3 086

sport eszk. beszerzése

331

bútorok beszerzése

608

audivizuális eszközök beszerzése

121

Összesen:

4 146
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sorszám

intézmény

feladat megnevezése
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Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Somogyi Térségi Integrált Szakképző
Központ Középiskola, Szakiskola és
Kollégium
ebből:

21.

Baross Gábor Középiskola és
Szakiskola, Siófok

számítástechnikai eszközök
beszerzése

2 000

laboratoriumi gépek beszerzése

2 000

szakmai eszközök beszerzése

2 400

laborépítés

3 043

számítástechnikai eszközök

7 003

szakmai, oktatási eszk.

5 680

bútorzat

1 814

sporteszközök

309

épületfelújítások
Összesen:
számítástechnikai eszközök
beszerzése
22.

Krúdy Gyula Középiskola és
Szakiskola Siófok

7 441
6 400

számítástechnikai eszközök

1 281

ügyviteli eszköz
Összesen:
traktor vásárlás

Rudnay Gyula Középiskolája és
Szakiskolája Tab

210
4 758
5 100

3 264

vetőgép vásárlás
gépek, berendezések és felszerelések
vásárlása, létesítése

2 500
9 300

járművek vásárlása, létesítése

18 415

beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA

traktor vásárlás
Nagyváthy János Középiskolája és
24.
Szakiskolája Csurgó

17 764

33 261

4 250
9 000

szerszámok beszerzése

2 500

számítástechnikai eszközök

2 578

IBM számítástechn. eszk.
Dráva völgye Középiskola és
Kollégium Barcs

5 546

mezőgazdasági gépek vásárlása

Összesen:
oktató traktor vásárlás az
erdészoktatáshoz
mezőgazdasági traktor

25.

6 249

12 000

elektronikai eszközök vásárlása

Összesen:

28 237

5 100

tankonyhai eszköz. Beszerzése

23.

2 947

vízügyi tagozat mérőműszerek
informatikai eszközök vásárlása
erdészeti szakmai gépek, eszközök

4 250

14 078

22 200
22 200
299
2 700
940
1 638
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sorszám

intézmény

feladat megnevezése

2009/1. szám

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

villanysütő, irodai bútor beszerzés

26.

27.

28.

Mathiász János Középiskolája és
Szakiskolája Balatonboglár

Nagyatádi Szakképző Iskola,
Nagyatád

Bacsák György Szakképző Iskola
Fonyód

Összesen:
informatikai eszközök szoftverek
beszerzése

832
22 200

28 609

1 050

9 273

Összesen:

1 050

9 273

számítástechnikai eszközök

2 550

számítástechnikai eszközök

3 084

egyéb gép beszerzés

8 902

Összesen:
egyéb gépek, berendezések,
felszerelések vásárlása
számítástechnikai eszközök
beszerzése
fűnyíró beszerzés
lámpa beszerzés

2 550

11 986

510

1 588

Összesen:

1 020

510
100
199

klíma korszerűsítése
29. Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár

30. Somogy Megyei Levéltár Kaposvár

3 436

foglalkoztató terem kialakítása

400

számítógép vásárlás (kistérségbe)

5 201

Összesen:

9 037

minolta 163 másológép 2 db

871

Összesen:

871

raktárépület vásárlás

152 900

látványraktár

24 000

kutatószoba létrehozása

31.

Somogy Megyei Múzeumok
Igazgatósága Kaposvár

1 887

550

100 éves jub. kiállítás
Lengyeltóti régészeti bázis,
ingatlanvásárlás

20 000
22 000

Szenna
komplexvill.
meguj.
(zsupptető)
Baté villámvéd.
hálózat
felújítása

8 000

számatástechikai felsz. vásárlása

5 000

gépek, berendezések vásárlása

2 250

bérlakások, társasház felújítása

2 474

7 150

Összesen:

244 324

szűrőprogram beruházására

420 000

telefonközpont kialakitása

40 000

bútor beszerzés

40 000

aggregátor beszerzés

30 000

tömbösités terveire

70 000

28 196
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sorszám

32.

intézmény

Kaposi Mór Oktató Kórház,
Kaposvár

feladat megnevezése
korábban
vásárolt/röntgen,szűrőbusz,mentőaut
Gépkocsik beszerzése/mentő,belső
szállitás/
egyéb beszerzések/gépműszer,informatikai eszközök/

Somogy Megyei Gyermektábor
Fonyód

Eredeti
előirányzat
103 000
17 000
30 000

286 000

épületek felújítása

13 927

számtech. eszk. szoftverek

116 000

orvosi és egyéb gépek, berend.

456 490

gyógyszertár első készlet beszerzés

25 000

járművek

22 000
750 000

Sm-i Önkormányzati Kincstári
Szervezet Kaposvár

I.-II. Mindösszesen:

947 613

számítógép vásárlás

90

sporteszközök vásárlása

80

szerver

193

projektor

381

tálcatartó kocsi

134

konyhai szekletelőgép

128

pénztárgép

80

keverőpult

28

tervelőkészítés - műszaki állapotfel.

34.

Módosított
előirányzat

épületek létesítése

Összesen:

33.

2009/1. szám

996

Összesen:

2 110

számítógépek és tartozékai,
szoftverek, klíma, bútorok várárlása

1 850

Összesen:

1 850
814 609

1 442 131
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3.sz. Melléklet
a közgyülés kötelező feladatairól(ezer Ft)

2008.évi
eredeti
előirányzat
Megnevezés

Módosított
Módosított
előirányzat a
előirányzat a
16/2008. (XII.22) 2/2009. (III.10.)
rendelet
rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

Közoktatási Közalapitvány

38 222

38 256

38 256

Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Oktatási szakértők dijazása a nem helyi önkormányzatok által fenntartott
közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére

20 000

20 000

20 000

800

800

800

Oktatási szakértők dijazása a saját fennt.közokt. Intézm. törvényességi ell.
Iskolatej programra

500

500

500

3 000

6 405

6 405

6 916

6 916

6 000

6 000

7 548

500

500

500
1 500

Minőségbizt. értékelési rendszerre bízt.közp. tám.(oktatás) szakértői díj
Kötelező sporttámogatások:
Megyei sportági szakszövetségek támogatása
Sportszakember képzés és továbbképzés támogatása
Körzeti megyei sportrendezvények támogatása

1 500

1 500

Kiemelkedő eredményt elérő sportolók támogatása

800

800

800

Fogyatékos sportolók megyei szövetségének támogatására

250

250

250

4 300

4 300

6 800

3 560

3 560

3 560

12 000

12 000

12 000

Megyei Diáksport Szövetség támogatására
Megyei sportszövetségek,sportági szakszövetségek,
ügyviteli teendői elvégzésének segitése

diáksportszövetség

Tagdijak
Info-kommunikációs program összesen:

800

800

800

- Területi Információs Rendszer szoftverei

- Lotus Notes szoftver követés

1 500

1 500

1 500

- Szoftver beszerzések (viruskereső, jogtár stb)

1 700

1 700

1 700

-Honlap fenntartás, fejlesztés

2 000

2 000

2 000

6 000

6 000

6 000

2 000

2 000

2 000

7 000
1 500
133 000

7 000
1 500
133 000

7 000
1 500
133 000

Info-kommunikációs program összesen:
Ifjusági információs pontok és képzések támogatására
Kisegitő iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok támogatása
"Napsugár" Gyógypedagógiai Központ támogatására megáll. alapján
Térségi feladatok támogatása
Somogy Megyei Közoktatási Közalapitvány támogatására

500

500

500

2 000

2 000

2 000

12 199
1 000

12 199
1 000

34912*
1 000

Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió támogatására tagdij

7 250

7 250

7 250

Szigetvári Speciális Gyermekotthoni férőhelyre

1 452

11 526

11 526

600

600

600

Intézményi átvilágitásokra

2 000

2 000

2 000

Somogy megye területrendezési tervének felülvizsgálatára
Somogy megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára

2 400
1 500

2 400
1 500

2 400
1 500

Megyei hulladékgazdálkodási koncepció készitésére
Dráva projekt megvalósitására
Regionális , speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére /Szedres/

Foglalkoztátási Paktumiroda müködésére

Országos szakmai versenyek elismerésére
Gyermekvédelmi intézmények ellátottainak üdülésére

200

200

200

3 000

3 000

3 000

600

600

600

Megyei intézmények gyermeknapjára
Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira /Pedagógus Nap, Szociális Munka
Napja stb/

3 000

3 000

3 000

2008.évben jubiláló intézmények dolgozóinak jutalmára

1 000

1 000

1 000
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2007 évi központosított támogatással összefüggő áthúzódó kötelezettség,
COMITMENT Köznevelési KHT részére oktatásban minőségbíztosítási mérés,
értékelés feladatokra
A 2007 évi normativ állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettség
A 2008 évi népszavazással kapcsolatos feladatok
MINDÖSSZESEN

* ebből átvett támogatás 22.713 eFt

279 633

7 616

7 616

142 334

142 334

8 082
458 094

8 082
484 855

79

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/1. szám

4. sz. Melléklet
2008.évi beruházások költségvetési előirányzatairól

sor
szám

intézmény

I. Kötelező feladatok
1)Gyermek és Ifjúságvédelem
II. sz. Gyermekvédelmi
1.
Intézmény
Óvoda,
Általános Iskola Marcali

2.
3.

Somogy Megyei
Gyermekvédelmi Központ
I.sz.Gyermekvédelmi
Intézmény Nagybajom

feladat megnevezése

személygépkocsi
cseréje
tetőtérben nyílászáró
csere
Nagyszakácsi
Összesen:

Eredeti
előirányzat

Módositott
Módositott
előirányzat a
előirányzat a
2/2009.
16/2008 (XII.22)
(III.10.)
sz. rendelet
rendelet
mód.követő-en mód.követően

6 000

6 000

6 000

1 800
7 800

1 800
7 800

1 800
7 800

12 120

12 120

befogadó otthon 12fh-el történő bővítése

66

mosógép vásárlás
7 800

19 920

19 986

iskolapadok vásárlása

180

180

0

fémpolc vásárlása az irattárba
Összesen:

60
240

60
240

0
0

4 000
350

4 000
350

4 000
350

2 750
7 100

0
4 350

0
4 350

300
300
7 640

300
300
4 890

300
300
4 650

400
400

400
400

2
2

2 160
2 160

0
0

0
0

26 000
26 000

26 000
26 000

26 000
26 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

22

22

22

10
32

39 422

39 034

Gyermek és ifjúságvédelem összesen:
2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás

2.

Hétszínvirág Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Marcali

Sm-i Óvoda, Általános
fűtésrekonstrukció öreglaki részleghez
Iskola,Speciális Szakiskola , fázisjavító készülék beszerzése
3.
Diákotthon és
Gyermekotthon, Somogyvár hőlégszárító beszerzése a mosokonyhába
Összesen:
Éltes Mátyás Általános
Iskola, Nagyatád
számítástechnikai eszközök vásárlása
4.
Összesen:
Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen:
3)Szociális ellátás
Együtt - Egymásért Szociális
5.
Otthon, Barcs
vízlágyító berendezés beszerzése
Összesen:
Fehér Akác Szociális
6.
Otthon, Kálmáncsa
Kazáncsere
Összesen:
Szeretet Szociális Otthon, időskorú részleg bővítése, tetőtér
Berzence
beépítésével
Összesen:
Park Szociális Otthon,
9 személyes mikorbusz vagy 7 személyes
személygépkocsi beszerzése
7.
Patalom
Összesen:
Gondviselés Szociális
vegyes szállításra alkalmas gépkocsi
Otthon, Segesd
beszerézése
8.
Összesen:
Takács Imre Szociális
ellátott nők részére külön szociális
9.
Otthon, Tab
helyiségek kialakítása
Összesen:
nagyteljesítményű energiatakarékos
kazán beszerzése
Magas-Cédrus Szociális
Otthon Kőkútmosógép beszerzés
10. Gyöngyöspuszta
Összesen:
Szociális ellátás összesen:

41 560
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sor
szám

intézmény

feladat megnevezése

4)Középfokú oktatás
Dráva Völgye Középiskola,
11. Barcs
takarítókocsi és takarítógép beszerzése
igazgatói titkárságra irodabútorok
vásárlása
villanysütő beszerzése
Összesen:
12. Szakképző Iskola, Nagyatád tornaterem padozatának cseréje
Összesen:
Aranypart Középiskolai
Kollégium és Nevelési
13. Tanácsadó, Siófok
kollégiumi ágyak cseréje
Összesen:
14.

15.

16.

17.

18.

Bacsák György Szakképző
Iskola Fonyód

Mátyás Király Gimnázium
Fonyód

Eredeti
előirányzat

Módositott
Módositott
előirányzat a
előirányzat a
2/2009.
16/2008 (XII.22)
(III.10.)
sz. rendelet
rendelet
mód.követő-en mód.követően

1 800

968

968

1 800
2 500
2 500

256
576
1 800
2 500
2 500

0
0
968
2 500
2 500

1 000
1 000

1 000
1 000

405
405

fűnyíró beszerzése

100

100

0

kézilabdapályán lámpák felszerelése
Összesen:

200
300

200
300

1
1

gázbojler vásárlása

1 300

1 300

1 300

Összesen:

1 300

1 300

1 300

1 000
1 000

0
0

0
0

1 000
1 000

1 000
1 000

0
0

1 400
1 400
10 300

1 400
1 400
9 300

0
0
5 174

Somogyi TISZK Baross
Gábor Közép és Szakiskola,
Siófok
gépek, berendezések cseréje
Összesen:
grill, mélyhűtő szekrény, saláta
Krúdy Gyula Középiskola, centrifuga, elszívó berendezés, sütő
Siófok
serpenyő)
Összesen:
Perczel Mór Gimnázium
Siófok

2009/1. szám

számítástechnikai eszközök vásárlása
Összesen:

Középfokú oktatás összesen:
5)Közművelődés, sport, egyéb intézmények
Salgó rendszer beszerelése
19. Sm. Levéltár, Kaposvár
fénymásoló beszerzése ( 2 db)
Összesen:
Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen:
6)Kórház
20. Kaposi Mór Oktató Kórház, tartalék áramforrás beszerzése
Összesen:

1 000
900
1 900
1 900

1 000
900
1 900
1 900

1 000
29
1 029
1 029

30 000
30 000

30 000
30 000

1 804
1 804

Kötelező feladatok összesen:

99 200

105 432

71 677

gépek, berendezések cseréje

16 000

16 000

16 000

2 db gépkocsi beszerzése
Összesen:

13 000
29 000
29 000

13 000
29 000
29 000

13 000
29 000
29 000

128 200

134 432

100 677

II.Egyéb feladatok
21.

Somogy Megyei
Önkormányzati Hivatal

Egyéb feladatok összesen:
I.-II. Mindösszesen:
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5. sz. Melléklet

2008.évi felújítások költségvetési előirányzatairól

sorszám

intézmény

feladat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módositott
Módositott
előirányzat a
előirányzat a
16/2008 (XII.22) 2/2009. (III.10.)
sz. rendelet
rendelet
mód.követő-en mód.követő-en

I. Kötelező feladatok

1.

2.

II. sz. Gyermekvédelmi
Intézmény,Óvoda
Általános Iskola Marcali

I. sz. Gyermekvédelmi
Intézmény Nagybajom

folyósók burkolatának cseréje Marcali

2 000

1

1

lakóotthoni felújítás
Összesen:

2 000
4 000

2 000
2 001

2 000
2 001

fűtéskorszerűsítés

1 500

1 500

1 197

nyílászárók cseréje
elektromos kapu megjavítása
fénymásoló javítása
telefonrendszer korszerűsítése

2 000
150
80
300

2 000
150
80
300

2 000
0
0
0

elkülőnítő részleg és beléptető rendszer
Összesen:

2 200
6 230

2 200
6 230

2 200
5 397

1 500

1 500

1 500

2 000
3 500
13 730

2 000
3 500
11 731

0
1 500
8 898

1 400

1 400

1 400

4 500

4 466
1 278

4 466
0

5 900
5 900

1 506
8 650
8 650

1 302
7 168
7 168

800
200
1 000
4 000

800
200
1 000
17

800
200
1 000
17

10 000

3 068

903

Somogy Megyei
Gyermekvédelmi Központ,
Kaposvár

központi fűtés korszerűsítése
Nyár utcai gyermekotthonban járólap
csere és vizesblokk felújítás
Összesen:
Gyermek és ifjúságvédelem összesen:
2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás
konyha aljzat javítása
3.

Sm-i Óvoda, Általános
üzemen kívüli kazánház átalakítása
Iskola, Spec.Szakiskola,
oktató teremmé
4.
Diákotthon és
úthálózat rendbetétele
Gyermekotthon, Somogyvár
szolgálati lakások cserépkályháinak
felújítása
Összesen:
Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen:
3)Szociális ellátás
Fehér Akác Szociális Otthon, üzemképtelen hűtőkamra javítása
5.
Kálmáncsa
főzőüst felújítása
Összesen:
nyílászárók cseréje
lakószobák padozatának cseréje,
akadálymentesítés
Magas Cédrus Szociális
6.

Otthon, KőkútGyöngyöspuszta

radiátorok cseréje

7.

8.

0
1 200
0

melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése
gazdasági épület fűtéskorszerűsítése
lakószobák festése

Szeretet Szociális Otthon,
Berzence

Összesen:
tető bádogos munkák folytatása,
csatornák cseréje, épületfelújítás

Drávakastély Szociális
Otthon, Drávatamási

Összesen:
betegosztály csatorna cseréje
nyílászárók cseréje

2 500

2

2

16 500

3 087

2 122

3 600

3 600

3 600

3 600
800
3 000

3 600
800
3 000

3 600
800
3 000
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intézmény

feladat megnevezése

Összesen:
9.

Gondviselés Szociális
Otthon, Segesd

10.

Dr.Takács Imre Szociális
Otthon, Tab

tetőfelújítás, burkolatcsere
Összesen:
lakószobák parkettázása a pszichiátriai
részlegen
Összesen:

Szociális ellátás összesen:
4)Középfokú oktatás

11.

Somogyi TISZK Baross
Gábor Középiskola és
Szakiskola,Siófok

Eredeti
előirányzat

3 800

3 800

10 000
10 000

0
0

0
0

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

36 900

13 487

12 522

1 000
1 000

0
0

1 000

0

2 930

0

0

400
3 330

0
0

0
0

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

1 000

1 000

0

300
1 300
7 130
63 660

300
1 300
3 800
38 668

300
300
2 800
31 388

40 000

27 000

27 000

1 500
744
42 244
42 244

1 500
744
29 244
29 244

1 500
744
29 244
29 244

105 904

67 912

60 632

palatető,zuhanyzók,tornatermi üvegfal
javítása, esőcsatorna tisztítása,sortpálya
védőhálójának cseréje
Összesen:

13.

klíma rendszer korszerűsítése
Megyei és Városi Könyvtár,
foglalkoztató terem kialakítása a
Kaposvár
tetőtérben
Összesen:
Sm. Levéltár, Kaposvár

Központi épület festése
Összesen:
Szennai Falumúzeumban zsupptető
felújítása
14.
Somogy megyei Múzeumok Újvárfalva Noszlopy Kúria kerités
felújitása
Igazgatósága, Kaposvár
Összesen:
Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen:
Kötelező feladatok összesen:
II.Egyéb feladatok
IMS szerkezetű Megyeháza felújítási
munkái
32.
Fő u. 101. I. em. elektromos rendszer
átalakítása
Somogy Megyei
kazánházi technológia átalakítása
Önkormányzati Hivatal
Összesen:
Egyéb feladatok összesen:
I.-II. Mindösszesen:

Módositott
Módositott
előirányzat a
előirányzat a
16/2008 (XII.22) 2/2009. (III.10.)
sz. rendelet
rendelet
mód.követő-en mód.követő-en

3 800

Középfokú oktatás összesen:
5)Közművelődés, sport, egyéb intézmények
12.
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Sor
szám

11 640
13 896

Egyéb költségtérítések

Étkezési hozzájárulás

18 120

18 120

4 274

13 896

11 640

7 180

12 334

36 291

306 559

20 120

4 274

13 896

11 640

7 180

12 334

36 291

306 559

4 700

6 314

93 432

576

4 704

320

1 060

1 860

22 800

4 700

6 314

93 432

576

4 704

320

1 164

1 860

26 220

4 700

6 314

93 432

576

4 704

320

1 164

1 860

26 220

2 500

Erdeti
előirányzat

2905

Módosított
előirányzat a
2/2009. (III.10.)
rendelet
módosítását
követően

Közgyűlés nemzetközi
kapcsolatai

(ezer Ft)

SOMOGYI KÖZLÖNY

Egyéb bérkifizetések (megbí- zási
díj,szoc.juttatások,tovább- tanulók tám.a,napidíj,közgy. tagok kiesett jövedelme,
munkábajárási költségtérítés,nyugdíjazás stb.)

Önkéntes nyugdíjpénztári hoz- zájárulás,
biztosítások
4 274

7 180

Ruházati költségtérítés

Képviselők juttatásai

8 642

22 801

297 257

Közgyűlés

Módosított
Módosított
Módosított
előirányzat a
előirányzat a 16 előirányzat a
Erdeti
2/2009. (III.10.)
/2008.(XII.22) 2/2009. (III.10.)
előirányz
rendelet
rendelet
rendelet
at
módosítását
módosítását
módosítását
követően
követően
követően

Önkormányzati hivatal

Módosított
előirányzat a
Erdeti
16/2008. (XII.22)
előirányz
rendelet
at
módosítását
követően

Jubileumi, közig.jutalmak, ajándék utalvány

13 havi külön juttatás

Alapilletmények, illetménypótlékok

Megnevezés

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

6.sz. melléklet
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100

Egyéb pénzbeni juttatás(korengedményes
nyugdij)

Műk c.pénzeszköz átadás államháztartáson
kívűl

5.

6.

7.

I.

Saját bevételek,átvett támogatások

Dolgozói létszám (fő)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Fejlesztési kiadások

4 241

Dologi kiadások

152 089

107

666 269

164 340

157 379

107

1 966

702 373

161 599

11 161

114 978

4.

10 694

107 425

3.

TB járulék,egészségügyi
hozzájárulás,táppénz hozzá-járulás
Munkaadói járulék

2.

410 294

383 810

Személyi juttatás összesen

1.

157 379

107

1 966

705 013

100

4 241

161 599

11 221

115 558

412 294

3

259 679

81 475

3 857

38 581

135 766

3

269 886

87 063

3 960

39 573

139 290

3

269 886

482

92 849

936

36 329

139 290

10 000

21 750

18 425

75

750

2 500

10000

21750

18 425

75

345

2 905
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7.sz. melléklet
az önkormányzat 2008.évi feladatonkénti bevételeiről, kiadásairól
(ezer Ft)

2008 évi
eredeti
előirányzat

Sorszám
Megnevezés
I.
BEVÉTELEK
A.
Működési bevételek:
2.
Önkormányzat működési bevételei
- önkormányzat kamatbevételei
- kötvény lekötés kamata
- kötvény árfolyamnyereség
- önkormányzati hivatal működési bevételei
- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel
államháztartáson kivűlről
3.

B.

C.

1.
3.
D.
1.
2.
E.

Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Illetékek
- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:
ebből:
-Megyéket megillető fix összeg
-Megye lakossága alapján járó SZJA
-Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után
Önkormányzati sajátos működési bevételek és
önkormányzati , intézményi működési bevételek
összesen:
Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
-Normativ hozzájárulások
-Megyei igazgatási sport feladatok tám-a
-Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz
-Normativ kötött felhasználású támogatások
-Központosított támogatás
- Működésképtelen helyi önk.tám-a
-Fejlesztési célú támogatások:
ebből:
-területfejlesztési támogatás 2008 évi üteme
Támogatások összesen:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Ingatlanértékesítés
Pénzügyi befektetések bevételei (2008 évi kötvényből)
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű működési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Támogatásértékű bevételek összesen:
Hitelek összesen:

2008.évi
2008.évi
módosított
módosított
előirányzat a
előirányzat a
16/2008
2/2009. (III.10.)
(XII.22)
rendelet
rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

10 000

10 000

10 000

200 000

200 000

200 000

485 937

485 937

57 800

72 855

72 855

10 000

11 789

11 789

2 000 000

2 000 000

2 000 000

679 813

671 533

671 533

355 000

355 000

355 000

36 853

36 853

36 853

287 960

279 680

279680

2 957 613

3 452 114

3 452 114

4 423 001

4 400 833

4400800

50 254

50 254

50254

218 562

218 562

218562

93 963

93 963

93997

1 036 680

1245824

25 000

25000

5 918

9 951

9951

4 791 698

5 835 243

6 044 388

200 000

200 000

200 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

551 732

252 219

279031

56 575

52 542

52542

608 307

304 761

331 573

755 108

756 673

756 672
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F.
II.
A.
1.
2.
3.
4.

5.
B.
1.
2.
3.
C.
D.
1.
2.
II.

ebböl:
- működési célú hitelek felvétele
Előző évi pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
Működési kiadások
Intézményfinanszírozás
Pénzintézeti kezelési költségekre
Kötvény árfolyamveszteség
Igazgatási kiadások
Önkormányzati hivatal működési kiadásai
Közgyűlés működési kiadásai
Közgyülés nemzetközi kapcsolatai
Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok
kiadása
Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési
kiadásai
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson
kivűli működési célú átadások
Műkődési kiadások összesen:
Fejlesztési kiadások
Beruházások (ÁFA-val)
Felújítások (ÁFA-val)
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson
kivűli felhalmozási célú átadások
Fejlesztési kiadások összesen:
Adósságszolgálat összesen:
Tartalék
Általános tartalék
Céltartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
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755 108

756 673

756 672

1 003 320

1003320

13 312 726

15 552 111

15 788 067

6 961 228

8 336 776

8640049

3 000

3 000

3000
136600

666 269

702 373

704913

259 679

269 886

269404

21 750

21 750

21750

43 476

48 930

47533

70 222

76 193

76193

403 844

583 597

612354

8 429 468

10 042 505

10 511 796

684 368

523 871

465118

105 904

67 912

60632

199 735

231 539

224917

990 007

823 322

750 667

1 121 492

1 289 492

1 289 492

10 000

0

3 761 759

3 396 792

3236112

14 312 726

15 552 111

15 788 067
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8. sz. melléklet
Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi tervezett
bevételeiről és kiadásairól
S
sz.
I.
1.

Megnevezés

ezer Ft-ban
Eredeti
előirányzat

4.

BEVÉTELEK
Költségvetési támogatás
- központosított támogatás a kisebbségi
önkormányzat működéséhez
Somogy Megyei Önkormányzat támogatása
Működési célra átvett pénzeszköz
Pályázati támogatás
-Magyarországi Cigány Kisebbségi Alapítvány
-D-D. Regionális Munkaügyi Központ
-Országos Foglalkoztatási Alap
-Országos Cigány Önkormányzat
D-D. Regionális Munkaügyi Központ közcélú
támogatása (1 fő 11 hóra)
Előző évi pénzmaradvány

I.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

II.
1.

KIADÁSOK
Személyi juttatások
-képviselői tiszteletdíjak
-kabinet, alirodák bérkiadásai
- elnöki titkárság (1 fő közhasznú foglalkoztatott)
Társadalombiztosítási jár. Eü.hj.
Munkaadói járulék
Dologi kiadások
-szakmai bizottságok működési kiadásai
-belföldi kiküldetés
-reprezentáció
-kisértékű eszközbeszerzés
-pályázti alapok létrehozása központi pályázati
forrásokból(Tanulmányi Ösztöndíjalap, Művelődési
Oktatási Szociális Foglalkoztatási Módszertani központ
létrehozása)
-programok, rendezvények

2.
3.

2.
3.
4.

5.
II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson
belűl
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Dolgozói létszám: 1 fő
2/2008 (II.8) ÖR

Módosított
előirányzat

9.000

1.101
8.337

32.150

32.150

1.326

1.326
2.756

42.476

45.670

16.150

16.150

4.684
484
21.158

4.684
484
23.152

1.200
42.476

45.670
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9. sz. melléklet

a Somogy Megyei Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi tervezett
bevételeiről és kiadásairól

S
sz.
I.
1.

Megnevezés

2.
3.
I.

BEVÉTELEK
Költségvetési támogatás
- központosított támogatás a kisebbségi
önkormányzat működéséhez
Somogy Megyei Önkormányzat támogatása
Előző évi pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

II.
3.
4.
5.
II.

KIADÁSOK
Dologi kiadások
Működési célú átadás államháztartáson belül
Működési célú átadás államháztartáson kivűl
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

ezer Ft-ban
Eredeti
előirányzat

1.000
1.000

1.000
1.000

Módosított
előirányzat

1.306
1.409
564
3.279
3.063
146
70
3.279
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A Somogy Megyei Közgyűlés
3/2009. (II. 23.)

4. §

rendelete

Az SZMSZ 6. sz. melléklete B/X. (Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság) fejezetének 1.3. pontja kiegészül:

a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított
10/2007.(V.22.) ÖR módosítására
A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bek. és 18. § (1)
bekezdése felhatalmazása alapján a 10/2007.(V.22.)
ÖR. sz. rendeletével megállapított, a Somogy Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
(a továbbiakban: SZMSZ) egyes rendelkezéseit az
alábbiak szerint módosítja:

„1.3. Jóváhagyja az oktatási-nevelési intézmények
pedagógiai programját, minőségirányítási programját,
valamint közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési
tervét (1993. évi LXXIX. tv. 40. § (10) bek., 105. §
(1)-(2) bek.).”
5. §
Az SZMSZ 10. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet
1. sz. melléklete lép.

1. §

6. §

Az SZMSZ VIII. Az önkormányzati hivatal című fejezet 73. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Jelen rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba. A
rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

„(5) A hivatal belső szervezeti egységei:
a) Főjegyzői Titkárság (főosztály)
b) Önkormányzati és Jogi Főosztály
c) Pénzügyi Főosztály
d) Humánszolgáltatási Főosztály
e) Stratégiai Fejlesztési Főosztály
f) Védelmi Koordinációs Igazgatóság”
2. §
Az SZMSZ V. A közgyűlés bizottságai című fejezet, A
bizottságok működésére vonatkozó alapvető szabályok
cím alatti 60. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1)

A bizottságok éves munkaterv szerint működnek, amelyet az elfogadástól számított 3 napon
belül a Hivatal Önkormányzati és Jogi Főosztályának megküldenek. A bizottsági munkaterveket a közgyűlés munkatervével egységes szerkezetbe foglalva valamennyi közgyűlési tag megkapja.”
3. §

Az SZMSZ I. sz., Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladat- és hatásköreit felsoroló melléklete VII.
Művelődési, közoktatási, közgyűjteményi művészeti,
sport-testnevelési feladat- és hatáskörei felsorolásának
142. pont második bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
„- jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai
programját, közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési
tervét, szervezeti és működési szabályzatát*, (1993. évi
LXXIX. tv. 102. § (2) bek. e.) és f.) pontja, 105. § (1)(2) bek.)”

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke

- Egészségügyi,
Szociálpolitikai és
Gyermekvédelmi Iroda
- Közművelődési Iroda
- Oktatási Iroda
- Sport Iroda

Humánszolgáltatási Főosztály

- Gondnokság
- Költségvetési Iroda
- Számviteli Iroda
- Vagyongazdálkodási Iroda

Pénzügyi Főosztály

Megyei Főjegyző

Alelnökök

Belső Ellenőrzési Iroda
Költségvetési Ellenőrzési Társulás
- Humánpolitikai Iroda
- Informatikai Iroda
- Választási és Hatósági Iroda

Főjegyzői Titkárság

Megyei Aljegyző

Elnök

Elnöki tanácsadók

1. sz. melléklet

- Esélyek Háza
- Önkormányzati és Jogi
Iroda
- Tisztségviselői Iroda

- Fejlesztési és Beruházási Iroda
- Főépítészi Iroda
- Nemzetközi és Turisztikai Iroda
- Pályázati Iroda
- Területfejlesztési Iroda
- Beruházásszervező
Társulás
- Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulás
- Munka-, Tűzvédelmi
és Adótanácsadói Társulás

Stratégiai
Fejlesztési
Főosztály

Védelmi Koordinációs
Igazgatóság

Önkormányzati és Jogi
Főosztály

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
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A Somogy Megyei Közgyűlés
4/2009. (III. 10.) számú
rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
alap- és szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló többször
módosított 18/2006. (V. 22.) rendelet módosításáról
A Somogy Megyei Közgyűlés a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatósáról szóló többször módosított
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt 29. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 12/2008.
(VIII. 5.) és a 19/2007. (XII. 31.) rendelettel módosított
18/2006. (V. 22.) rendeletét (továbbiakban ÖR) az
alábbiak szerint módosítja.
1.

§

Az ÖR 2. § (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
(1) Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények:
a) Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár, Kaposvári u. 4.
b) Diákotthon és Gyermekotthon Öreglak, Fő u.
109.
c) II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény telephelye:
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és
Gyermekotthon, Nagyszakácsi Kossuth L. u.
93.
d) Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és
Módszertani Központ Kaposvár, Somssich P.
u. 8.
e) Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Marcali, Petőfi u. 36.
f) Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó
Nagyatád, Széchenyi tér 25.
g) Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és
Szakiskola Siófok, Bakony u. 2.
h) Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája
Tab, Virág u. 12-14.
i) Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Nagyváthy János Középiskolája és Szakiskolája Csurgó, Iharosi u. 2.
j) Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája
Balatonboglár, Szabadság u. 41.
k) Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy
Gyula Szakközépiskolája és Szakiskolája Siófok, Koch R. u. 8.
l) Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva
Völgye Középiskolája Barcs, Latinca S. u. 13.
m) Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák
György Szakképző Iskolája Fonyód, Béke u.
1.
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n) Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi Szakképző Iskolája Baross G. u. 6.
o) Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma Barcs, Latinca S. u. 13.
p) Mátyás Király Gimnázium Fonyód, Hunyadi
J. u. 3.
q) Perczel Mór Gimnázium Siófok, Március 15.
park 1.
r) Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó Siófok, Beszédes J. sétány 79.
s) Balaton Kollégium Fonyód, Ady E. u. 1.
t) Boglári Kollégium Balatonboglár, Mátyás K.
u. 12.
2.

§

Az ÖR 3. § (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
(1) Otthont nyújtó ellátásokat biztosító intézmények:
a) I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom,
Templom u. 1.
Telephelyei:
• Kékmadár Gyermekotthon, Nagybajom,
Templom u. 1.
• Móra Ferenc Lakásotthoni Hálózat
- Nágocs, Park u. 2.
- Somogyjád, Kossuth L. u. 63.
- Somogyjád, Kálvin u. 22.
- Osztopán, Ady E. u. 8.
- Osztopán, Ady E. u. 2/c.
• Zita Gyermekotthon, Kaposvár Kanizsai u.
79.
• Margaréta Lakásotthoni Hálózat
- Margaréta Lakásotthon, Kaposvár, Pécsi
u. 217.
- Vadrózsa Lakásotthon Kaposvár, Vikár
B. u. 57.
- Szenna, Árpád u. 25.
- Napraforgó Lakásotthon, Bárdudvarnok,
Váci M. u. 2.
b) II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola Marcali Berzsenyi u. 114.
Telephelyei:
• Százszorszép Gyermekotthon, Marcali,
Berzsenyi u. 114.
• Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és
Gyermekotthon, Nagyszakácsi Kossuth L.
u. 93.
• Lakásotthonok:
- Napsugár Lakásotthon Meszteg-nyő, Vörösmarty u. 113.
- Szivárvány Lakásotthon Kéthely, Béke u.
19.
- Pitypang Lakásotthon, Böhönye dr.
Forbáth u. 6.
- Utógondozói lakás, Marcali, Berzsenyi u.
1. fsz. 2.
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c)

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár, Kaposvári u. 4.
Telephelyei:
• Vadvirág
Különleges
Gyermekotthon
Somogyvár, Kossuth u. 7.
- Búzavirág
Különleges
Lakásotthon,
Somogyvár, Kossuth u. 9.
- Pipacs
Különleges
Lakásotthon,
Somogyvár, Kossuth u. 104.
• Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Öreglak, Fő u. 109.
- Zugoly Különleges Lakásotthon Öreglak,
Fő u. 109.
- Fészek Különleges Lakásotthon Öreglak,
Fő u. 110.
- Kuckó Különleges Lakásotthon, Öreglak,
Vasút u. 8.
- Vacok Különleges Lakásotthon, Öreglak,
Kiss u. 47.
- Napsugár Különleges Lakásotthon, Öreglak, Fő u. 109.

(11)

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és
Módszertani Központ Kaposvár, Somssich P.
u. 8.
• Különleges lakásotthon (intézményen belül)
3.

§

Az ÖR 3. § (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
(2) Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár, Orci u. 18/a.
• gyermekvédelmi szakszolgáltatás Kaposvár,
Orci u. 18/a.
4.

A gyermekétkeztetés szolgáltatásáért a nevelésioktatási intézmények vezetője egyéni rászorultság alapján, a fenntartó által az intézmények
költségvetésében meghatározott kereteken belül,
további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat
meg. A kedvezmény megállapításának szabályai
az alábbiak:
a.) A kedvezmény juttatásának és mértékének
megállapításakor figyelembe kell venni az
olyan gyermek, tanuló szociális helyzetét,
ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb
kötelező munkabér összegét, a tanulót a szülő
egyedül neveli, három vagy több eltartott
gyermek, illetve fogyatékos, vagy tartósan beteg gyermek van a családban, az egyik szülő
munkanélküli, a tanuló árva és a nagyszülők
nevelik.
b.) A tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról,
mértékének megállapításáról az intézmény vezetője dönt, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 15 napon belül.

d) Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ
Kaposvár, Orci u. 18/a.
Telephelyei:
• Befogadó Otthon Kaposvár, Orci u. 18/a.
• Gyermek- és Utógondozó Otthon, Kaposvár, Nyár u. 112.
• Nevelőszülői hálózat működtetése
e)
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c.) A kedvezmények elbírálásánál kiskorú és
nagykorú eltartott tanulónál a szülők jövedelmi helyzetét, a nagykorú és eltartásáról önmaga gondoskodó tanuló esetében a tanuló jövedelmi helyzetét kell figyelembe venni.
d.) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való jogosultságot a fizetésre kötelezett személynek igazolnia kell.
(12)

Szociális helyzete alapján nem adható térítési
díjat csökkentő kedvezmény annak a gyermeknek, tanulónak, akinek a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem a mindenkori legkisebb kötelező munkabér másfélszeresét meghaladja.
6.

§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba
Kaposvár, 2009. február 13.

§

Az ÖR 10. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) Amennyiben a kötelezett az intézet vezetője által
megállapított személyi térítési díj összegét vitatja,
vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri,
a fizetendő térítési díj összegéről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül kérelemmel fordulhat a közgyűlés elnökéhez, aki a személyi térítési díj összegéről határozattal dönt.
5. §
Az ÖR 10. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző
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A Somogy Megyei Közgyűlés
5/2009. (II. 23.)
rendelete
a szakosított szociális intézményi ellátásokról és az
intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló
többször módosított 12/2002. (XII. 31.) ÖR módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: megyei önkormányzat) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993.
évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló módosított 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet 3. §-a alapján a kötelező, feladatkörébe
tartozó tartós bentlakásos ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A szakosított szociális intézményi ellátásokról és az
intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 12/2002.(XII.31.) ÖR (továbbiakban
ÖR.) 5. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé,
az ellátás az intézményvezető döntése alapján határozott időre, de legfeljebb három hónapra – a
gondozási szükséglet vizsgálata nélkül – biztosítható. A megállapodást ebben az esetben határozott
időre kell megkötni, amely tartalmazza, hogy ha a
szociális szakértői szerv a határozott időtartam leteltéig nem állapítja meg a gondozási szükségletet,
az ellátást meg kell szüntetni.
2. §
Az ÖR. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A megyei önkormányzat az intézményi térítési díjat
az (5) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály
szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A jogszabály szerint számított
intézményi térítési díjat az intézménynek nyilván kell
tartania, függetlenül attól, hogy a fenntartó attól eltérő
intézményi térítési díjat állapított meg.”
3. §
Az ÖR. 13. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A megyei önkormányzat a személyi térítési díj
megállapításával és a méltányosság gyakorlásával
kapcsolatos (Szt. 117.§ (3) bekezdése és az Szt.
115.§ (4) bekezdése) hatáskörének gyakorlását a
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közgyűlés elnökére ruházza át az (5) és (6) bekezdésben meghatározott esetekben.
(2) Az intézmény vezetője állapítja meg a személyi
térítési díjat:
a) amennyiben az ellátott havi, - idősotthoni ellátás
esetében az Szt. 119/C.§ (3) bekezdése szerinti
jövedelemigazolásban meghatározott – jövedelmének 80%-a eléri az intézményi térítési díj öszszegét;
b) ha az ellátott havi – idősotthoni ellátás esetében
az Szt. 119/C.§ (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban meghatározott – jövedelmének
80%-a nem éri el az intézményi térítési díj öszszegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős
összegű készpénz- vagy ingatlanvagyonnal, továbbá tartásra köteles és képes hozzátartozóval.
(3) A személyi térítési díj megállapításáról az intézményvezető írásban értesíti az ellátottat, annak
törvényes képviselőjét, illetve az illetékes gyámhivatalt.
(4) Az intézményvezető az ellátottat a (3) bekezdés
szerinti értesítésben tájékoztatja
a) a fenntartó által az e rendeletben meghatározott,
az adott ellátottra érvényes intézményi térítési
díjról;
b) a fizetendő személyi térítési díjról;
c) az ellátottat megillető havi költőpénzről;
d) a tárgyévi egy ellátottra jutó önköltség havi öszszegéről.
(5) Átruházott határkörében eljárva a megyei közgyűlés elnöke állapítja meg a személyi térítési díjat:
a) amennyiben az ellátott ingyenes ellátásban részesül;
b) amennyiben a személyi térítési díjat részben
vagy egészben a tartásra köteles és képes személy fizeti meg;
c) amennyiben a személyi térítési díj részben vagy
egészben az ellátott vagyonának terhére kerül
megállapításra;
d) amennyiben az ellátott tartási szerződést kötött.
(6) Ha a személyi térítési díjat az intézményvezető
állapította meg, illetve vizsgálta felül, és ennek
összegét az ellátott, a törvényes képviselője, vagy
a térítési díjat megfizető személy vitatja, illetve
annak csökkentését vagy elengedését kéri, az erről
szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a megyei közgyűlés elnökéhez fordulhat.
Ilyen esetben a megyei közgyűlés elnöke a személyi térítési díj összegéről határozattal dönt.
(7) A megyei közgyűlés elnökének az (5) bekezdésben meghatározott átruházott hatáskörben hozott
döntéséhez, valamint ugyanezen esetekben az éves
felülvizsgálat lefolytatásához az intézményvezető
köteles a felterjesztett iratokhoz csatolni e rendelet
5. sz. melléklete szerinti kitöltött adatlapot.
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(8) A megyei közgyűlés elnöke által hozott határozatok elleni fellebbezéseket a megyei közgyűlés határozattal bírálja el.”
4. §
Az ÖR. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
5. §

A rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba.
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1. sz. melléklet
AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
a./ Szeretet Szociális Otthon, Berzence
Pszichiátriai betegek otthona
napi: 1.750 Ft, havi: 52.500Ft.
Idősek otthona
- azon ellátottak, akik az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkeznek, és akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg
napi: 1.760 Ft, havi: 52.800 Ft.
- azon ellátottak, akik az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkeznek, és akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, vagy akiknek ellátását az Szt. 68/B. §ának (1) bek. alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzik
napi: 2.000 Ft, havi: 60.000 Ft.
Demens beteg esetén
napi: 1.750 Ft, havi: 52.500Ft.
b./ Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási
Fogyatékosok otthona, Drávatamási
napi: 2.540 Ft, havi: 76.200 Ft.
Fogyatékosok otthona, Kastélyosdombó
napi: 2.540 Ft, havi: 76.200 Ft.
c./ Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa
Idősek otthona
- azon ellátottak, akik az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkeznek, és akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg
napi: 2.500 Ft, havi: 75.000 Ft.
- azon ellátottak, akik az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkeznek, és akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, vagy akiknek ellátását az Szt. 68/B. §ának (1) bek. alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzik
napi: 2.700 Ft, havi: 81.000 Ft.
Demens beteg esetén
napi: 2.450 Ft, havi: 73.500 Ft.
Fogyatékosok otthona
napi: 2.450 Ft, havi: 73.500 Ft.
Szenvedélybetegek otthona
napi: 2.450 Ft, havi: 73.500 Ft.
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d./ Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút-Gyöngyöspuszta
Idősek otthona
- azon ellátottak, akik az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkeznek, és akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg
napi: 2.000 Ft, havi: 60.000 Ft.
- azon ellátottak, akik az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkeznek, és akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, vagy akiknek ellátását az Szt. 68/B. §ának (1) bek. alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzik
napi: 2.250 Ft, havi: 67.500 Ft.
Demens beteg esetén
napi: 1.980 Ft, havi: 59.400 Ft
Szenvedélybetegek otthona
napi: 1.980 Ft, havi: 59.400 Ft
Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona
napi: 1.980 Ft, havi: 59.400 Ft
Hajléktalanok otthona
napi: 1.980 Ft, havi: 59.400 Ft
Hajléktalanok rehabilitációs intézménye
napi: 1.980 Ft, havi: 59.400 Ft
e./ Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani
Intézménye, Patalom
Idősek otthona
- azon ellátottak, akikre tekintettel 2007. december hónapban a helyi önkormányzat
normatív hozzájárulásban részesült és az Szt. 119/C. §-a szerinti
jövedelemvizsgálatot nem folytatták le
napi: 2.100 Ft, havi: 63.000 Ft.
- azon ellátottak, akik az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkeznek, és akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg
napi: 2.030 Ft, havi: 60.900 Ft.
- azon ellátottak, akik az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkeznek, és akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, vagy akiknek ellátását az Szt. 68/B. §ának (1) bek. alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzik
napi: 2.100 Ft, havi: 63.000 Ft.

Pszichiátriai betegek otthona
napi: 2.030 Ft, havi: 60.900 Ft.
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Demens beteg esetén
napi: 2.030 Ft, havi: 60.900 Ft.
f./ Gondviselés Szociális Otthon, Segesd
Idősek otthona
- azon ellátottak, akik az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkeznek, és akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg
napi: 2.000 Ft, havi: 60.000 Ft.
- azon ellátottak, akik az Szt. 68. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkeznek, és akiknek az Szt. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme a
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, vagy akiknek ellátását az Szt. 68/B. §ának (1) bek. alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzik
napi: 2.100 Ft, havi: 63.000 Ft.
Demens beteg esetén
napi: 1.810 Ft, havi: 54.300 Ft.
Szenvedélybetegek otthona
napi: 1.810 Ft, havi: 54.300 Ft.
Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, Szabás
napi: 1.810 Ft, havi: 54.300 Ft.
Fogyatékosok otthona
napi: 1.810 Ft, havi: 54.300 Ft.
g./ Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab
Pszichiátriai betegek otthona
napi: 2.000 Ft, havi: 60.000 Ft
Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
napi: 2.000 Ft, havi: 60.000 Ft
Fogyatékosok otthona
napi: 2.000 Ft, havi: 60.000 Ft
h./ Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthon, Barcs
Fogyatékosok otthona
napi: 1.900 Ft, havi: 57.000 Ft
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A Somogy Megyei Közgyűlés
6/2009. (III. 10.)
rendelete
a Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló többször
módosított 14/2007. (VII.30.) ÖR. módosítására
A Somogy Megyei Közgyűlés a 2006. évi CXXXV.
törvénnyel módosított, a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 17/B. § (1)(3) bekezdésének felhatalmazása alapján a Somogy
Megyei Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat)
költségvetési szervei vonatkozásában a helyben központosított közbeszerzések rendszerére (továbbiakban
rendszer), az eljárási szabályokra, illetve a csatlakozással érintett szervezetek körére és a csatlakozás szabályaira az alábbi rendeletet alkotja (továbbiakban HKK.
ÖR.)
1.§
A HKK. ÖR. 5. §-a a következő új (8) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) A feljogosított szervezet által a rendszer keretében
lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második
részét – a Kbt. szabályai szerint – az ajánlatkérésre
kizárólagosan feljogosított szervezet folytatja le.”
2. §
A HKK. ÖR. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az 1.§-ban meghatározott szervezetek alább meghatározott közbeszerzéseire, azzal a kivétellel, hogy a csatlakozási
joggal felruházott, de nem csatlakozott szervezet
közbeszerzéseire jelen rendeletet nem kell alkalmazni.”
3. §
A HKK. ÖR. 4. §-a második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A rendszerben kötelezően részt vevő intézmények a
rendszer működése alatt nem jogosultak a rendszerből
kilépni, közbeszerzéseiket csak a rendszeren keresztül
bonyolíthatják, kivéve azon közbeszerzéseket, amelyek
nem tartoznak jelen rendelet tárgyi hatálya alá.”

előre látható közbeszerzési igény esetében több
éves, beszerzés mennyiségével), továbbá nem folyamatos közbeszerzési igény esetén a közbeszerzés várható dátumát.”
5. §
A HKK. ÖR. 6. §-a (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A tájékoztatás tartalmazza azokat a közbeszerzési
tárgyakat (tárgyköröket), melyeknek a rendszerben
részt vevő a rendszerbe való felvételére (rendeletmódosításra) javaslatot tesz.”
6. §
A HKK. ÖR. 6. §-a (4) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felszólítás eredménytelensége esetén az adott
rendszerben részt vevő szervezet következő évi
közbeszerzéseit a megelőző évivel megegyezően
(beszerzés tárgya, mennyisége) állítja be a tervbe –
kivéve, ha a rendelkezésére álló adatok annak módosulását kétséget kizárólag alátámasztják -, mely
beszerzési tárgyakat az ott megjelölt mennyiségben, az érintett rendszerben részt vevő szervezet
köteles a tárgyév folyamán beszerezni, az ellenértéket megfizetni.”
7. §
A HKK. ÖR. 10. §-a első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A résztvevő szervezeteknek jelen rendelet hatályba
lépésétől számított 60 napon belül a jelenleg hatályos
és a jelen rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzéseik
tárgyában kötött szerződéseiket (másolati példányban)
tájékoztatásul a feljogosított szervezetnek be kell nyújtaniuk.”
8. §
A HKK. ÖR. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.
sz. melléklete lép.
9. §
Jelen rendelet 1. §-a 2009. április 1-jén, 2. § - 8. § kihirdetésének napján lép hatályba.

Kmf.

4. §
A HKK. ÖR. 6. §-a (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A rendszerben részt vevő szervezetek a tárgyévi
tervezett közbeszerzéseikről tárgyév február 28-ig
kötelesek tájékoztatni a feljogosított szervezetet. A
tájékoztatás tartalmazza a rendszerbe felvett valamennyi tárgy vonatkozásában felmerülő igényt (a
termék megjelölésével és várható éves, több évre
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1. sz. melléklet
A rendszerben kötelezően részt vevő intézmények felsorolása

I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom, Templom u. 1.
II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda és Általános Iskola Marcali, Berzsenyi u. 114.
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár, Orci u. 18/a.
Együtt-Egymásért Szociális Otthon Barcs, Táncsics u. 22.
Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa, Kossuth L. u. 1.
Magas Cédrus Szociális Otthon Kőkút-Gyöngyöspuszta
Park Szociális Otthon Patalom, Bucsi Ignác u. 1.
Gondviselés Szociális Otthon Segesd ,Kossuth L. u. 1.
Dr. Takács Imre Szociális Otthon Tab, Kossuth L. u. 107.
Szeretet Szociális Otthon Berzence, Szabadság tér 17.
Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási, Fő u. 41/a.
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon Somogyvár, Kaposvári u. 4.
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Kaposvár, Somssich P. u. 8.
Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Marcali, Petőfi S. u. 36.
Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó
Nagyatád, Széchenyi tér 25.
Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8600
Siófok, Bakony u. 2.
Perczel Mór Gimnázium Siófok, Fő tér 1.
Mátyás Király Gimnázium Fonyód, Hunyadi J. u. 3.
Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó Siófok, Beszédes J. sétány 79.
Balaton Kollégium Fonyód, Ady E. u. 1.
Boglári Kollégium Balatonboglár, Mátyás király u. 12.
Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár, Csokonai u. 4.
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár, Fő u. 10.
Somogy Megyei Levéltár Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1.
Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezete Kaposvár, Fő u. 101.
Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői
Bizottsága 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.
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A közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat az intézmények
részére kiadja.

III. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 16.

1/2009.(II.13.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzat 9 intézménye
részére

2.

A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét,
hogy a Somogy Megyei Önkormányzat 9 intézménye
részére világításenergia-megtakarító rendszer tervezésére és beépítésére egyszerű közbeszerzési eljárás
során az összességében legelőnyösebb ajánlatot tett
ajánlattevőjével szerződést kössön.
A közgyűlés a 46.800 eFt-os fedezetét a 2009. évi
költségvetési rendeletben biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
értelem szerint

2/2009.(II.13.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotása
A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért a Somogy
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló rendelet-tervezethez készült előterjesztéskiegészítéssel, és tudomásul veszi a többéves kihatással járó döntések, valamint a közvetett támogatások szöveges indokolását.
A közgyűlés támogatja, hogy az előterjesztéskiegészítésben szereplő módosító javaslatok beépüljenek a költségvetési rendeletbe.
Felelős:
Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő:
értelem szerint
6/2009.(II.13.) KH
A nevelési-oktatási intézmények és a Kaposi Mór
Oktató Kórház alapító okiratainak módosítása
1.

A Somogy Megyei Közgyűlés az alábbi intézmények módosított alapító okiratát jóváhagyja:
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon,
Somogyvár
Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Marcali,
Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nagyatád
II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Marcali
Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ
Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Siófok,
Mátyás Király Gimnázium, Fonyód.

2009/1. szám

A Somogy Megyei Közgyűlés a Duráczky József Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diák- és
Gyermekotthon alapító okiratát jóváhagyja.
A közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az intézmény részére kiadja.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 16.

3.

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórház
módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát 2009. február 13-i napi hatállyal jóváhagyja, s az intézmény részére kiadja.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 16.
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. §-ában, az
1993. évi LXXIX. és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott oktatási és
gyermekvédelmi kötelező feladatai ellátását szolgáló, az 1946-ban a Vallás- és Közoktatási
Minisztérium által alapított – Állami Gyógypedagógiai Gazdasági és Foglalkoztató Intézet
–, valamint az 1976-ban a Somogy Megyei Tanács VB. által alapított – Kisegítő Iskola és
Nevelőotthon – jelenleg a Somogy Megyei Közgyűlés 37/2007.(IV.27.) sz. határozatával
elrendelt integrálásával jelenlegi nevén Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon részére az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.

Intézmény neve, székhelye:

Somogy
Megyei
Óvoda,
Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon
és Gyermekotthon
8698 Somogyvár, Kaposvári u. 4.

Telephelyei:

1. Vadvirág Különleges Gyermekotthon
8698 Somogyvár, Kossuth L. u 7. (15 fő)
2. Búzavirág Különleges Lakásotthon
8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 9. (8 fő)
3. Pipacs Különleges Lakásotthon
8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 104. (8 fő)
4. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
8697 Öreglak, Fő u. 109.
5. Zugoly Különleges Lakásotthon
8697 Öreglak, Fő u. 109. (8 fő)
6. Fészek Különleges Lakásotthon
8697 Öreglak, Fő u. 110. (8 fő)
7. Kuckó Különleges Lakásotthon
8697 Öreglak, Vasút u. 8. (8 fő)
8. Vacok Különleges Lakásotthon
8697 Öreglak, Kiss u. 47. (8 fő)
9. Napsugár Különleges Lakásotthon
8697 Öreglak, Fő u. 109. (8 fő))

2.

Az alapítói jog gyakorlója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

3.

Az intézmény felügyeleti szerve:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

4.

Az intézmény fenntartója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
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5.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés –
vezetői megbízás

6.

Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Előirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-dunántúli Régió Lengyeltóti Igazgatósága
117443105-15399667

Számlavezető:
Számlaszám:
7.

Az intézmény típusa:

Többcélú, összetett, közös igazgatású
közoktatási intézmény (gyógypedagógiai
nevelési-oktatási intézmény, szakiskola,
folyamatosan
üzemeltetett
diákotthon,
gyermekotthon)

8.

Az intézmény évfolyamainak száma:

- az enyhe értelmi fogyatékosoknál 1
óvodai csoport
- a középsúlyos értelmi fogyatékosoknál 1 óvodai csoport
- az enyhe értelmi fogyatékosoknál 8
általános iskolai évfolyam
- speciális szakiskolai (9-13.) évfolyam
- a középsúlyos értelmi fogyatékosoknál 8 általános iskolai évfolyam
- készségfejlesztő speciális szakiskola
(9-12.) évfolyam
- épértelműeknél 2 felzárkóztató évfolyam (9-10)
- épértelműeknél
2-3
szakiskolai
évfolyam (9-13.)
Felvehető maximális tanulói létszám:
350 fő

9. Az intézmény alaptevékenysége:
a.) Szakágazati besorolása:

852010
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b.) Ellátandó alaptevékenység
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80110
SZJ 80112-6

SZJ 80120

SZJ 80122-5

SZJ 80220
SZJ 80222-5

- óvodai nevelés
- 3-6 éves korú sajátos nevelési igényű
(értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő, valamint a megismerő funkció vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) gyermekek speciális óvodai nevelése
- általános iskolai oktatás
- 1-4.
évfolyamon
iskola
otthonos
oktatás
- sajátos nevelési igényű tanulók (értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos
rendellenességeivel
küzdő)
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
6-20 éves korú sajátos nevelési
igényű (értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő) tanulók speciális
általános iskolai oktatása, nevelése
- szakiskolai oktatás, szakképzés
- sajátos
nevelési
igényű
tanulók
nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása
- 14 éves kortól a sajátos nevelési
igényű (értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
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SZJ 80224-1

-

SZJ 80225-2

-

SZJ 80511-3

-

SZJ 80521-2

-

SZJ 55130
SZJ 55131-5

-

SZJ 55132-6

-

SZJ 85310

-

SZJ 85314-7

-
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visszavezethető tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő, valamint a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók (készségfejlesztő)
speciális
szakiskolai
képzése, beleértve a szakiskolai felzárkóztató oktatást 9-10. évfolyamon
nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
16 éves kortól (épértelmű tanulók)
szakképesítés
megszerzésére
felkészítő oktatás (11-13. évfolyam)
sajátos nevelési igényű tanuló nappali
rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
napköziotthoni
és
tanulószobai
foglalkozás szorgalmi időben
pedagógiai szakszolgálat:
logopédiai ellátás,
gyógytestnevelés
korai fejlesztés, gondozás,
utazó gyógypedagógiai ellátás,
magatartási és tanulási zavarokkal
küzdő ép intellektusú gyermekek
rehabilitációs célú foglalkoztatása
gyógypedagógiai tanácsadás
fejlesztő felkészítés
diákotthoni, kollégiumi ellátás
diákotthoni,
kollégiumi
szálláshely
nyújtás
nem sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi szálláshely nyújtása
Felvehető max. létszám: 15 fő
diákotthoni, kollégiumi, szálláshely
nyújtás
sajátos
nevelési
igényű
gyermekek, tanulók számára
Felvehető max. létszám: 95 fő
szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással
nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
3-24 (25) éves korú ideiglenesen
elhelyezett,
átmeneti
és
tartós
nevelésbe vett különleges igényű
gyermekek teljes körű ellátása, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek befogadása, szük-
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-

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

-
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séges szerinti ellátása, maximum 140
férőhelyen (az ideiglenes hatállyal
elhelyezett gyermekek kizárólag a 8698
Somogyvár, Kaposvári u. 4. Somogy
Megyei Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthonban helyezhetők el)
3-24 (25) éves korú ideiglenesen
elhelyezett,
átmeneti
és
tartós
nevelésbe vett gyermekek teljes körű
ellátása, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek befogadása,
szükség
szerinti
ellátása,
maximum 40 férőhelyen
(az ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermekek kizárólag a 8698 Somogyvár,
Kaposvári u. 4. Somogy Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthonban helyezhetők el)
intézményi közétkeztetés
óvodai intézményi közétkeztetés
iskolai intézményi közétkeztetés
kollégiumi intézményi közétkeztetés

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 01101-1
SZJ 01201-8
SZJ 55241-1
SZJ 55142-5
SZJ 70101-5
SZJ 75177-9
SZJ 92403-6
SZJ 75192-2

-

növénytermelés, kertészet
állattenyésztés
munkahelyi vendéglátás
egyéb szálláshely-szolgáltatás
saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítás
- szakmai tevékenységet irányító és
kisegítő szolgáltatás
- diáksport
- önkormányzatok és többcélú kistérségi tárulások elszámolásai

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
10. Az intézmény feladatainak ellátására
szolgáló vagyon:

Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek az intézmény használatában állnak. A mindenkor érvényes önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet felettük az intézmény.
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Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök
(gépek-berendezések, felszerelések,
járművek) használata leltár szerint.
11. Intézményi tevékenység ellátásának módja:

Az intézmény tevékenységét az 1992.
évi XXXVIII. törvény és a vonatkozó
jogszabályok,
valamint
a
Somogy
Megyei
Önkormányzat
rendeletei
alapján, a jóváhagyott Szervezeti és
Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.

Záradék:

Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés a 6/2009.(II.13.) sz. határozatával
jóváhagyta.

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT

A Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Marcali Városi Tanács által
alapított Petőfi utcai Speciálisan Képző Általános Iskola, jelenlegi nevén Hétszínvirág
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére az 1993. évi LXXIX.tv.37.
§-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.

Az intézmény neve, székhelye:
Telephelye:

Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8700 Marcali, Petőfi u. 36.
8700 Marcali, Berzsenyi u. 120.

2.

Az alapító jog gyakorlója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

3.

Az intézmény felügyeleti szerve:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

4.

Az intézmény fenntartója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.

5.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés –
vezetői megbízás

6.

Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Előirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-dunántúli Régió Marcali Igazgatósága
11743026-15401744

Számlavezető:
Számlaszám:
7.

Az intézmény típusa:

Többcélú közoktatási intézmény: egy
séges gyógypedagógiai módszertani
intézmény

8.

Az intézmény évfolyamainak száma:

8 általános iskolai évfolyam
9., 10. évfolyam, szakiskolai oktatás
Felvehető maximális tanulólétszám:
170 fő
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Az intézmény alaptevékenysége:
a.) Szakágazati besorolása:

852010

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80120

SZJ 80122-5

SZJ 80121-4

SZJ 80511-3
SZJ 55232-3
SZJ 80521-2

SZJ 80541-0

SZJ 8220

- általános iskolai oktatás
1-6.
évfolyamon
iskolaotthonos
oktatás
- 6-20 éves korú sajátos nevelési
igényű tanulók (testi, érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő, valamint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő) speciális
oktatása, nevelése
- 6-18 éves korú tanulók együtt
nevelése-oktatása a sajátos nevelési
igényű tanulókkal
- nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai
nevelés-oktatás
- utazó
gyógypedagógusi
hálózat
működtetése az integrált oktatásban
résztvevők szakmai segítésére
- napköziotthoni
és
tanulószobai
foglalkozás szorgalmi időben
- iskolai intézményi közétkeztetés
- szakszolgálati ellátás:
- gyógypedagógiai tanácsadás
- fejlesztő felkészítés
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
- pedagógiai szakmai szolgáltatás:
- szaktanácsadás
- pedagógiai tájékoztatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
- tanulói tájékoztató, tanácsadó szol
gálat
- szakiskolai oktatás 9-10. évf.
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14-22 éves korú sajátos nevelési
igényű tanulók (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével
küzd, valamint a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd) speciális
oktatása, nevelése

c.) Az alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 75195-2
- közoktatási intézményben végzett
kiegészítő tevékenység: egyéb nem
menetrendszerű közúti személyszállítás
SZJ 92403-6
- diáksport
SZJ 75192-2
- önkormányzatok és többcélú kistérségi tárulások elszámolásai
SZJ 75177-9

szakmai tevékenységet irányító és
kisegítő szolgáltatás

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat!
10. Az intézmény feladatainak ellátására
szolgáló vagyon:

Az intézmény székhelyének ingatlana
Marcali
Város
Önkormányzatának
tulajdonát képezi, a használati jog a
Somogy Megyei Önkormányzatot illeti
meg. A telephely a Somogy Megyei
Önkormányzat tulajdonát képezi.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök
(gépek, berendezések, felszerelések,
járművek) használata leltár szerint.
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11. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
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Az intézmény tevékenységét az 1992.
évi XXXVIII. tv. és a vonatkozó
jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei
Önkormányzat
rendeletei
alapján, a jóváhagyott Szervezeti és
Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés a 6/2009.(II.13.) sz. határozatával
jóváhagyta.

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Nagyatád Városi Tanács által
alapított IV. sz. Általános Iskola, jelenlegi nevén Éltes Mátyás Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó részére az 1993. évi LXXIX.
törvény 37. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító
okiratot adja ki:
1.

Intézmény neve, székhelye:

Telephelye:

Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési
Tanácsadó
7500 Nagyatád, Széchenyi tér 25.
Nevelési Tanácsadó
7500 Nagyatád, Szent István Park

2. Az alapítói jog gyakorlója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u 3.

3.

Az intézmény felügyeleti szerve:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

4.

Az intézmény fenntartója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

5.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés –
vezetői megbízás

6.

Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Előirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Déldunántúli Régió Nagyatádi Igazgatósága
11743033-15399210

Számlavezető:
Számlaszám:
7.

Az intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény (gyógypedagógiai nevelésioktatási intézmény, egységes pedagógiai
szakszolgálat, nevelési tanácsadó)

8.

Az intézmény évfolyamainak száma:

8 általános iskolai évfolyam
Felvehető maximális tanulólétszám: 146 fő
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Az intézmény tevékenysége:
a.) Szakágazati besorolása:

852010

b) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80120
SZJ 80122-5

SZJ 80521-2

SZJ 80511-3
SZJ 55232-3

- általános iskolai oktatás
- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
- 6-20 éves korú sajátos nevelési
igényű (értelmi fogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő) tanulók
speciális oktatása, nevelése
- gyengén látó, nagyothalló, mozgássérült sajátos nevelési igényű
(értelmi fogyatékos) tanulók integrált
oktatása-nevelése
- kiegészítő kisebbségi oktatás szervezése
- nevelési tanácsadó működtetése
- egységes pedagógiai szakszolgálat:
- kiskorúak mentálhigiénés ellátása
érdekében pszichológiai és pedagógiai szolgáltatás nyújtása
- magatartási és tanulási zavarokkal
küzdő
épértelmű
gyermekek
ellátása
- logopédiai szolgáltatás
- utazó tanári hálózat működtetése
- konduktív pedagógiai ellátás
- sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek korai gondozása,
fejlesztése
- képzési
kötelezett
gyermekek
fejlesztő felkészítése
- pályaválasztási tanácsadás
- napköziotthoni
és
tanulószobai
foglalkozás szorgalmi időben
- iskolai intézményi közétkeztetés

113

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/1. szám

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 92403-6
SZJ 75192-2

- diáksport
- önkormányzatok és többcélú kistérségi tárulások elszámolásai

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
10. Az intézmény feladatainak ellátására
szolgáló vagyon

Az intézmény ingatlanai Nagyatád
Város Önkormányzatának tulajdonát
képezik, a használati jog a Somogy
Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök
(gépek, berendezések, felszerelések,
járművek) használata leltár szerint.

11. Intézményi tevékenység ellátásának
módja:

Az intézmény tevékenységét az 1992.
évi XXXVIII. törvény és a vonatkozó
jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei
Önkormányzat
rendeletei
alapján, a jóváhagyott Szervezeti és
Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés a 6/2009.(II.13.) sz. határozatával
jóváhagyta.

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

114

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/1. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. §-ában és az
1997. évi XXXI. törvényben meghatározott oktatási és gyermekvédelmi kötelező feladata
ellátását szolgáló, a Somogy Megyei Tanács által csecsemőotthonként 1983-ban alapított
Somogy Megyei Gyermekotthon, Marcali, jelenleg Százszorszép Gyermekotthon, valamint
a Somogy Megyei Tanács által 1970-ben alapított Somogy Megyei Óvoda, Általános
Iskola, és Gyermekotthon, Nagyszakácsi intézményeknek – a Somogy Megyei Közgyűlés
113/2007.(X.26.) sz. határozatával elrendelt – integrálásával az intézmények teljes körű
jogutódjaként az átszervezés folytán létrehozott II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola elnevezéssel az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.

Az intézmény neve, székhelye:

telephelyei:

tagintézménye:

2.

Az intézmény alapítója:

II.
sz.
Gyermekvédelmi
Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola
8700 Marcali, Berzsenyi u. 114.
1.

Százszorszép Gyermekotthon
8700 Marcali, Berzsenyi u. 114.
férőhelyszám: 40
2. Napsugár Lakásotthon
Mesztegnyő, Vörösmarty u. 113/a.
férőhelyszám: 12
3. Szivárvány Lakásotthon
Kéthely, Béke u. 19.
férőhelyszám: 8
4. Pitypang Lakásotthon
Böhönye, dr. Forbáth u. 6.
férőhelyszám: 10
5. Utógondozó Lakás
Marcali, Berzsenyi u. 1. fsz. 2.
férőhelyszám: 4
Somogy Megyei Óvoda, Általános
Iskola és Gyermekotthon
8739 Nagyszakácsi, Kossuth L. u. 93.
óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
férőhelyszám: 25
általános iskolai nappali rendszerű nevelésoktatás (1-4. évfolyam)
férőhelyszám: 40
nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
férőhelyszám: 40 (ezen belül 8 fő
különleges ellátású, 8 fős speciális
csoport)
Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
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3.

Az intézmény felügyeleti szerve:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

4.

Az intézmény fenntartója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

5.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés –
vezetői megbízás

6.

Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Előirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Pénzügyi-gazdasági
feladatait
a
Somogy
Megyei
Önkormányzati
Kincstári Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél
Dunántúli Régió Kaposvári Igazgatósága
11743026-15761811

Számlavezető:
Számlaszám:
7.

Az intézmény típusa:

gyermekvédelmi szakellátási
óvoda, általános iskola

8.

Az intézmény alaptevékenysége:

gyermekvédelmi ellátás szállásnyújtással

a.) Szakágazati besorolása:

879040

intézmény,

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85311-4

SZJ 85314-7

- csecsemőotthoni ellátás
- 24 férőhelyen otthont nyújtó ellátást biztosít újszülött kortól kezdődően a kora és betegsége miatt
különleges ellátást igénylő ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett 3 évnél fiatalabb gyermekek számára,
- nevelőotthoni
és
nevelőintézeti
ellátás
- 61 férőhelyen otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és
tartós nevelésbe vett gyermekek,
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SZJ 80521-2

-

SZJ 80111-5

-

-

SZJ 80121-4

-

SZJ 80511-3

-
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illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára,
(az ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermekek kizárólag a Százszorszép
Gyermekotthonban, 8700 Marcali,
Berzsenyi u. 114. telephelyen
helyezhetők el)
- 8 férőhelyen speciális szükségletű
gyermekek teljes körű ellátása
(súlyos disszociális tüneteket mutató lányok számára)
19 férőhelyen különleges ellátást
igénylő gyermekek elhelyezése beteg,
vagy/és fogyatékosok részére
- 2 férőhelyen a gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló kiskorú és
saját gyermekének, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt és gyermekének együttes
ellátása,
0-5 éves korú fogyatékkal élő
gyermekek korai fejlesztését és képzési kötelezett fogyatékos gyermekek
fejlesztő felkészítését végzi.
óvodai nevelés, iskolai életmódra
felkészítés
3-7 éves korú gyermekek óvodai
nevelése
Engedélyezett férőhely: 25
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, testi, érzékszervi, értelmi
fogyatékos, valamint a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus és nem organikus okra
visszavezethető
tartós
és
súlyos
rendellenessége
a
beilleszkedési
és
magatartási
nehézségekkel küzdő gyermekek ellátása
általános iskolai nappali rendszerű
nevelés, oktatás
napköziotthoni
és
tanulószobai
foglalkozás, szorgalmi időben
6-18 éves tanköteles korú gyermekek oktatása (1-4. évfolyam)
engedélyezett férőhely: 40
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- sajátos nevelési igényű általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
- sajátos nevelési igényű tanulók,
integrált nevelése, oktatása, testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus és
nem organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével,
beilleszkedési,
tanulási
és
magatartási nehézségekkel küzdő
tanulók ellátása
- szociálisan
és
fejlettségükből
eredően hátrányos helyzetű tanulók
integrációs nevelése.

c.) Az alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
- munkahelyi vendéglátás
SZJ 85319-2
- szabad férőhely kapacitása terhére átmeneti gondozást nyújt a 3 évnél fiatalabb egészségügyi és szociális okok
miatt rászoruló gyermek számára, befogadhatja annak szociális válsághelyzetben lévő szülőjét,
- átmeneti gondozás az alapfeladatok
veszélyeztetése nélkül, szabad férőhely kapacitása terhére
SZJ 85328-8
- lakossági szolgáltatásként gyermekek
napközbeni ellátása,
SZJ 55141-4
- nyári táboroztatás (üdültetés) külső
szervezetek, személyek részére
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
9.

Az intézmény feladatainak
ellátására szolgáló vagyon:

Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek az intézmény használatában állnak. A mindenkor érvényes önkormányzati
vagyonrendeletben
szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet felettük az intézmény.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök
(gépek-berendezések,
felszerelések,
járművek) használata leltár szerint.
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10. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
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Az intézmény tevékenységét az 1992.
évi XXXVIII. törvény és a vonatkozó
jogszabályok,
valamint
a
Somogy
Megyei
Önkormányzat
rendeletei
alapján a jóváhagyott Szervezeti és
Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi.

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés a 6/2009.(II.13.) sz. határozatával
jóváhagyta.

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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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 Szakközépiskolája, (alapítója 1792-ben gróf Festetics György), a jelenlegi Nagyváthy
János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó, a Mezőgazdasági és
Élelmezésügyi 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 1974ben alapított fonyódi Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskola, 521. sz.
Szakmunkásképző Intézet és Kollégium, a jelenlegi Bacsák György Szakképző Iskola,
Fonyód, a Somogy Megyei Tanács által 1974-ben alapított Nagyatádi Szakképző Iskola,
Nagyatád intézmények – a Somogy Megyei Közgyűlés 13/2008.(II.8.) sz. határozatával
elrendelt – integrálásával az intézmények teljes körű jogutódjaként az átszervezés
folytán a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a szerinti tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.

Az intézmény neve:

Somogyi Térségi Integrált Szakképző
Központ Középiskola, Szakiskola és
Kollégium

Rövid neve:

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola

Rövidített neve:

Somogyi TKSZ

székhelye:

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

telephelye:

8600 Siófok, Fő u. 258.
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tagintézményei:

telephelye:
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1. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Rudnay
Gyula
Középiskolája
és
Szakiskolája
8660 Tab, Virág u. 12-14.
8653 Ádánd, Árpád u. 4.
2. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Nagyváthy János Középiskolája és
Szakiskolája
8840 Csurgó, Iharosi u. 2.
3. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Mathiász
János
Középiskolája
és
Szakiskolája
8630 Balatonboglár, Szabadság u.41.

telephelyei:

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.

telephelyei:

8600 Siófok, Koch R. u. 10.
8600 Siófok, Somogyi B. u. 1.
8600 Siófok, Beszédes J. sétány 79.
5. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Dráva Völgye Középiskolája
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.

telephelye:

7570 Barcs-Középrigóc
6. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Bacsák György Szakképző Iskolája
8640 Fonyód, Béke u. 1.

telephelye:

8640 Fonyód, Hunyadi u. 3.
7. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Nagyatádi Szakképző Iskolája
7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6.

telephelye:

7500 Nagyatád, Petőfi S. u. 2.
8. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Központi Kollégiuma
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
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7570 Barcs-Középrigóc
8660 Tab, Virág u. 12-14.
8840 Csurgó, Iharosi u. 2.

2.

Az intézmény alapítója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

2.

Az intézmény felügyeleti szerve:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

3.

Az intézmény fenntartója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

4. Az intézmény vezetőjének
kinevezési rendje:

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

5. Az intézmény gazdálkodási
jogköre:

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

Számlavezető:

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

6. Az intézmény típusa:

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

7. Az intézmény évfolyamainak
száma, tagozat típusa:

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

székhely:

Somogyi TISZK
Baross Gábor Közép- és Szakiskola
8600 Siófok, Bakony u. 2.
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola:
9-12., 1/13., 2/14. évfolyam, szakiskola: 910., 1/11., 2/12., 3/13. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 700 fő
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1. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Rudnay
Gyula
Középiskolája
és
Szakiskolája
8660 Tab, Virág u. 12-14.
Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium 912. évfolyam, szakközépiskola: 9-12.
1/13., 2/14. évfolyam, szakiskola 9-10.
1/11., 2/12., 3/13. évfolyam
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám 600 fő
2. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Nagyváthy János Középiskolája és
Szakiskolája
8840 Csurgó, Iharosi u. 2.
Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium 712. évfolyam; szakközépiskola 9-12,
1/13, 2/14. évfolyam; szakiskola 9-10.,
1/11., 2/12., 3/13. évfolyam; felsőfokú
szakképzés 1/13., 2/14. évfolyam.
Nappali tagozat.
Maximálisan felvehető létszám: 700 fő
3. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Mathiász
János
Középiskolája
és
Szakiskolája
8630 Balatonboglár, Szabadság u.41.
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12., 1/13., 2/14. évfolyam,
szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12., 3/14. évfolyam, felsőfokú szakképzés: 1/13,
2/14. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 530 fő
4. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Krúdy Gyula Szakközépiskolája és
Szakiskolája
8600 Siófok, Koch R. u. 8.
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12., 1/13., 2/14., 3/15., évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12.,
3/13. évfolyam, felsőfokú szakképzés:
1/13., 2/14. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 990 fő
5. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Dráva Völgye Középiskolája
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
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Gimnázium 7-12. évfolyam, nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12.,
1/13., 2/14., 3/15..évfolyam, felsőfokú
szakképzés: 1/13., 2/14. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 670 fő
6. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Bacsák György Szakképző Iskolája
8640 Fonyód, Béke u. 1.
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12. 1/13., 2/14. évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12., 3/13. évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 650 fő
telephelye:

8640 Fonyód, Hunyadi u. 3.
Szakközépiskola 9-12.
Maximálisan felvehető létszám: 140 fő
7. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Nagyatádi Szakképző Iskolája
7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6.
Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12., 1/13., 2/14. évfolyam,
szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12., 3/13.
évfolyam.
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám: 520 fő
8. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Központi Kollégiuma
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
Kollégiumi férőhely 200 fő

telephelyei:

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 intézmény alaptevékenysége:
a.) Szakágazati besorolása:

Középfokú oktatás, kollégiumi ellátás
853200
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b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat
SZJ 80224-1
SZJ 80217-7
SZJ 80214-4
SZJ 55131-5
Szakfeladatok
SZJ 80216-6
SZJ 80218-8
nevelése,

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

Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés,
oktatás
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,
oktatás
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

Gimnáziumi felnőttoktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű
szakközépiskolai
integrált
oktatása (testi és érzékszervi, látás-,
hallássérült, értelmi fogyatékos, valamint a
megismerő funkció, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus és nem organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, beilleszkedési, tanulási és
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók
ellátása)
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
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Szakképesítés megszerzésére felkészítő
iskolarendszerű felnőttoktatás
Védőnői szolgálat
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység
SZJ 55141-4
Üdültetés
SZJ 75177-9
Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő
szolgáltatás
SZJ 75195-2
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
SZJ 75192-2
Önkormányzatok,
valamint
többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
SZJ 80402-8
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás,
vizsgáztatás
SZJ 92403-6
Diáksport
SZJ 01401-2
Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
SZJ 01101-1
Növénytermelés és kertészet (gabonafélék,
egyéb növények termelése)
SZJ 74991-4
Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás (környezetvédelmi felülvizsgálat)
SZJ 70101-5
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
SZJ 75195-0
Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
9. Az intézmény feladatának
ellátására szolgáló vagyon, és a
vagyon feletti rendelkezés joga:

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. 1.
8600 Siófok, Beszédes J. sétány 79. Siófok
város,
8640 Fonyód, Béke u. 1.
8640 Fonyód, Hunyadi u. 3. Fonyód város,
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
7570 Barcs-Középrigóc, Barcs város
8630 Balatonboglár, Szabadság u.41.
8630 Balatonboglár, Szabadság u. 69.
8630 Balatonboglár, Szabadság u. 71.
8630 Balatonboglár, Mátyás K. u. 7.
8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 76. Balatonboglár 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.
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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 megjelölésű épület 1/2 arányban
Tab Város Önkormányzata, 1/2 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 műemlék ingatlanjai a
Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában vannak. (571. hrsz-ú)
A mindenkor érvényes önkormányzati
vagyonrendeletben szabályozott módon és
feltételekkel
rendelkezhet
velük
az
intézmény.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök
(gépek,
berendezések,
felszerelések,
járművek) használata leltár szerint.
10. Az intézményi tevékenység
ellátásának módja:

Az intézmény tevékenységét az 1992. évi
XXXVIII. törvény és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Somogy Megyei
Önkormányzat rendeletei alapján és a
jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabályzatban részletezettek szerint végzi.

Záradék:

Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés a 6/2009.(II.13.) sz. határozatával
jóváhagyta.

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. §-ában
meghatározott kötelező feladatának ellátására szolgáló, a Somogy Megyei Tanács által 1961ben alapított fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola számára a
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:

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

2. Az alapítói jog gyakorlója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

3. Az intézmény felügyeleti szerve:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

4. Az intézmény fenntartója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

5. Az intézmény vezetőjének
kinevezési rendje:

6. Az intézmény gazdálkodási
jogköre:

Számlavezető:
Számlaszám:
6. Az intézmény típusa:
7. Az intézmény évfolyamainak
száma, tagozat típusa:

8. Az intézmény alaptevékenysége:
a.) Szakágazati besorolása:

Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgatói kinevezés – magasabb
vezetői megbízás
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdasági
feladatait
a
Somogy
Megyei
Önkormányzati
Kincstári Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Fonyódi Igazgatósága
11743095-15399801
11743095-15399801-02130000
Gimnázium

Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium 9-12.
évfolyam
Nappali tagozat
Maximálisan felvehető létszám 490 fő
Középfokú oktatás
853100
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b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80214-4
Szakfeladatok:
SZJ 80215-5

SZJ 80402-8
SZJ 55232-3
SZJ 55241-1
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység
SZJ 70101-5
SZJ 75192-2
SZJ 92403-6
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Nappali rendszerű, gimnáziumi nevelés,
oktatás
Sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi,
látás-, hallássérült) tanulók nappali rendszerű
gimnáziumi nevelése, oktatása
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás,
vizsgáztatás
Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás

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:

10. Az intézményi tevékenység ellátásának
módja:

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.

Az intézmény tevékenységét az 1992. évi
XXXVIII. törvény és a vonatkozó szakmai
jogszabályok, valamint a Somogy Megyei
Önkormányzat rendeletei alapján és a
jóváhagyott
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatban részletezettek szerint végzi.

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés a 6/2009.(II.13.) sz. határozatával
jóváhagyta.
Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése az 1897-ben Somogy Megye Főispánja
által alapított Siketnémák Kaposvári Államilag Segélyezett Intézete, jelenlegi nevén
Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Szakszolgálat,
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, Diák- és Gyermekotthon, Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság részére az 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-a szerinti tartalmi
követelményeknek megfelelően és az 1997. évi XXXI. tv. 156.§ (2) bekezdés a-pontja
alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.

Az intézmény neve, székhelye:

Rövidített elnevezése:

Duráczky
József
Óvoda,
Általános
Iskola,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Szakszolgálat, Pedagógiai
Szakmai Szolgáltató Intézmény, Diák- és
Gyermekotthon
7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő
és Módszertani Központ
7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.

2.

Az alapítói jog gyakorlója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

3.

Az intézmény felügyeleti szerve:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.

4.

Az intézmény fenntartója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.

5.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés –
vezetői megbízás

6.

Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Előirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Déldunántúli Régió Kaposvári Igazgatósága
11743002-21539965

Számlavezető:
Számlaszám:
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7.

Az intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény (gyógypedagógiai nevelésioktatási intézmény, egységes pedagógiai
szakszolgálat,
pedagógiai
szakmai
szolgáltató, diákotthon, gyermekotthon

8.

Az intézmény évfolyamainak száma,
tanuló és gyermeklétszám:

3 óvodai + 8 általános iskolai évfolyam
Felvehető maximális gyermek- tanulólétszám: óvoda 65 fő, iskola 160 fő,
diákotthon 90 fő, különleges gyermekotthon 8 fő.

9.

Az intézmény tevékenysége:
a.) Szakágazati besorolása:

852010

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80110
SZJ 80112-6

SZJ 80120
SZJ 80122-5

- óvodai nevelés
- 3-6 éves korú sajátos nevelési igényű
(hallássérült,
halmozottan
fogyatékos hallássérült, beszédfogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő, valamint a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzdő) gyermekek óvodai
nevelése
- általános iskolai oktatás
- 1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás
- sajátos
nevelési
igényű
tanulók
nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
- tanköteles
korú
sajátos
nevelési
igényű (hallássérült, halmozottan fogyatékos
hallássérült,
beszédfogyatékos, (a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető
tartós
és
súlyos
rendellenességeivel küzdő) tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
- sajátos nevelési igényű (hallássérült,
halmozottan fogyatékos hallássérült
és beszédfogyatékos) óvodás gyer-
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mekek és iskolai tanulók diákotthoni
ellátása, speciális pedagógiai felkészítése
- diákotthoni,
kollégiumi
szálláshely
nyújtása
sajátos
nevelési
igényű
(hallássérült,
halmozottan
fogyatékos
hallássérült
és
beszédfogyatékos)
gyermekek,
tanulók
számára
- pedagógiai
szakszolgálat
működtetése:
- sajátos nevelési igényű (beszédhibás, beszédfogyatékos,) gyermekek komplex gyógypedagógiai és
logopédiai vizsgálata, korai fejlesztése
- óvodás és tanköteles korú sajátos
nevelési
igényű
(beszédhibás,
súlyos fokban beszédhibás, tanúlási zavart mutató) gyermekek, tanulók logopédiai szűrővizsgálata,
ambuláns logopédiai ellátása
- sajátos nevelési igényű (hallássérült, halmozottan fogyatékos hallássérült,
látássérült)
gyermekek
korai fejlesztése, tanácsadás
- óvodában és iskolában integráltan
fejlesztett sajátos nevelési igényű
(hallássérült, tanulási folyamatban
súlyosan akadályozott, látássérült)
gyermekek és tanulók speciális
pedagógiai ellátása
- középfokú
oktatásban
résztvevő
sajátos nevelési igényű (hallássérült) tanulók speciális pedagógiai
segítése
- központi
idegrendszeri
rendellenesség
miatt
sajátos
nevelési
igényű (mozgássérült, halmozottan
fogyatékos mozgássérült) gyermekek korai fejlesztése, tanácsadás
konduktív
pedagógiai
ambuláns
ellátása, utógondozása
- sajátos nevelési igényű (hallássérült) gyermekek fejlesztő felkészítése
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- audiológiai állomás működtetése
az intézmény által gondozott gyermekek, tanulók ellátására
- utazótanári szolgáltatás a korai –
és az integrált fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók ellátására
- otthoni ellátás keretében biztosított
különleges
(gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai) gondozás
- pedagógiai szakmai szolgáltatás:
- szakirányú
felsőfokú
oktatásban
résztvevő hallgatók gyakorlati képzése
- középfokú oktatásban résztvevők
(gyógypedagógiai
asszisztensek,
gyermekfelügyelők, stb.) szakirányú gyakorlati képzése
- szakirányú
gyógypedagógusok,
integráló
pedagógusok
továbbképzése
- nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
- 3-18 éves korú átmeneti és tartós
nevelésbe vett különleges igényű,
hallássérült gyermekek teljes körű
ellátása, maximum 8 férőhelyen.
- napköziotthoni
és
tanulószobai
foglalkozás szorgalmi időben
- intézményi közétkeztetés
- óvodai intézményi közétkeztetés
- iskolai intézményi közétkeztetés
- kollégiumi intézményi közétkeztetés

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1

- munkahelyi vendéglátás

SZJ 75195-0

- intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

SZJ 92403-6
SZJ 75195-2

- diáksport
- közoktatási
intézményben
végzett
kiegészítő tevékenység: egyéb nem
menetrendszerű közúti személyszállítás
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- szakmai
tevékenységet
irányító
kisegítő
szolgáltatás.
Kollégiumi
férőhelyek szállásként történő korlátozott mértékű kiadása, nyári időszakban
- önkormányzatok és többcélú kistérségi tárulások elszámolásai

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
10. Az intézmény feladatainak ellátására
szolgáló vagyon:

Az intézmény székhelyének ingatlana a
Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök
(gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.

11. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

Az intézmény tevékenységét az 1992.
évi XXXVIII tv. és a vonatkozó
jogszabályok,
valamint
a
Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján, a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint
végzi.

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.13.) sz. határozatával
jóváhagyta.

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. §-ában,
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:

Somogy Megyei Önkormányzat
Kaposi Mór Oktató Kórháza
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.
Hévíz, Kossuth L. u. 7/a.
Igal, Rákóczi tér 30.
Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Siófok, Semmelweis u. 1.
Fonyód, Szent I. u. 27.

2. Az intézmény felügyeleti szerve:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

3. Az intézmény fenntartója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

4.

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó főigazgatói kinevezés –
vezetői megbízás

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Számlavezető:
Számlaszám:
6. Az intézmény típusa:

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

7. Az intézmény alaptevékenysége:
a.) Szakágazati besorolása:
b.) Ellátandó alaptevékenysége:

861000

és

járóbeteg

intézeti

ellátás,
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-

aktív fekvőbeteg ellátás

SZJ 85113-2

-

SZJ 85114-3
SZJ 85125-3
SZJ 85127-5
SZJ 85128-6
SZJ 85191-2
SZJ 85196-7
SZJ 85319-2
SZJ 85326-6

-

SZJ 80121-4

-

SZJ 80217-7

-

SZJ 80221-4

-

SZJ 80311-9
SZJ 80321-8
SZJ 80331-7
SZJ 80341-6

-

SZJ 80402-8

-

rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
krónikus fekvőbeteg ellátás
foglalkozás-egészségügyi ellátás
járóbetegek szakorvosi ellátása
fogorvosi ellátás
anya-, gyermek- és csecsemővédelem
egészségügyi ellátás egyéb feladatai
egyéb szociális ellátás szállásnyújtással
nappali szociális ellátás (pszichiátriai, szenvedélybetegek nappali
ellátása)
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

Szakfeladatok:

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR 3511
TEÁOR 3514
TEÁOR 3530
TEÁOR 3600
TEÁOR 4110
TEÁOR 5590
TEÁOR 5811
TEÁOR 5813
TEÁOR 5814
TEÁOR 5819
TEÁOR 6399
TEÁOR 6820

-

SZJ 55241-1
SZJ 73101-4

-

SZJ 73102-5

-

villamosenergia-termelés
villamosenergia-kereskedelem
gőzellátás, légkondicionálás
víztermelés, -kezelés, -ellátás
épületépítési projekt szervezése
egyéb szálláshely-szolgáltatás
könyvkiadás
napilapkiadás
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
egyéb kiadói tevékenység
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
munkahelyi étkeztetés
természettudományi
kutatás
és
kísérleti fejlesztés
orvostudományi kutatás és kísérleti
fejlesztés
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máshova nem sorolt gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás
(tudományos rendezvények, kongresszusok, konferenciák szervezése,
tanácsadás, szakértés)
önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
könyvtári, szakkönyvtári tevékenység
máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás (belső parkolás)

d) Vállalkozási tevékenysége:
TEÁOR 4773, SZJ 75195-9
TEÁOR 4774
TEÁOR 4775

-

gyógyszer-kiskereskedelem
gyógyászati termék kiskereskedelme
illatszer-kiskereskedelem

A vállalkozásból származó bevétel a költségvetés összkiadásaihoz viszonyítva nem
érheti el a 10%-ot.
8. Az intézmény feladatainak ellátására
szolgáló vagyon, és a vagyon feletti
rendelkezés joga:

Vagyonleltár szerinti megyei önkormányzati
tulajdonú
ingatlan-,
és
ingóvagyon

9. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

Az intézmény tevékenységét az 1992. évi
XXXVIII. törvény és a vonatkozó
jogszabályok, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzat rendeletei alapján
a jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabályzatában részletezettek szerint
végzi.

Záradék:
Az alapító okiratot a Somogy Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.13.) sz. határozatával
jóváhagyta.

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő közhasznú társaságok átalakítása
1.

2.

3.

4.

A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza a
Somogy TV. Kht., és a Somogyi Esély Kht.
nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítását, valamint a Balaton – Boronka Kisvasút Kht.
megszüntetését.
A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét,
hogy folytasson egyeztető megbeszélést a Somogyi Esély Kht. valamint a Balaton – Boronka
Kisvasút Kht. tulajdonosaival, és szerezzen érvényt a közgyűlés döntésének.
A közgyűlés a Taszár AIRPORT Kht. jövőjével
kapcsolatos döntését a repülőtér hasznosítására
vonatkozó kormánydöntés után, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §.
(3) bekezdésének időkorlátjára tekintettel hozza
meg.
A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét,
hogy a fentiekhez szükséges jognyilatkozatokat
megtegye, illetve a cégeljáráshoz szükséges iratokat aláírja.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

10/2009.(II.13.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzat és intézményeinek 2008-2010. évekre vonatkozó fejlesztési intézkedési tervének aktualizálása
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Magas Cédrus Szociális
Otthon, KőkútGyöngyöspuszta tető
felújítása, vizesblokkok
felújítása, életveszélyes
elektromos rendszer
cseréje
Somogy Megyei
Levéltár
(Kaposvár Rippl-Rónai
tér
1.) tető-felújítási
munkálatai

Pályázat

2008

15,0

Kötvény

2009

20,0

b.) Az intézkedési terv módosul az alábbi projektek esetében:
Projekt címe

Megvalósítás
forrása
(pályázat/
kötvény)

Park Szociális Otthon akadálymentesítése – II. ütem
Gondviselés Szociális Otthon kolostorkiváltása, Segesd

Kötvény
vagy
Pályázat
Pályázat

Projekt
kezdésének/
Pályázat
beadásának
éve
2009

Tervezett
bekerülési
összeg
(millió
forint)
9,5

2010

240,0

2.) A közgyűlés elrendeli továbbá a beruházások
fedezetének 2009. évi költségvetési rendeletbe
történő beépítését, a forrás megjelölésével.
3.) A fejlesztések végleges engedélyezése a beruházási program okmány aláírásával, a fejlesztés
teljes feltételrendszerének és a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének ismeretében
történhet. A fejlesztések teljes körű lebonyolítását a Somogy Megyei Önkormányzat látja el.
Felelős:

1.) A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat és intézményeinek 2008 –
2010. évekre vonatkozó fejlesztési intézkedési
tervének (továbbiakban: intézkedési terv) aktualizálásáról szóló előterjesztést elfogadja. Ennek
keretében az alábbiakról határoz:
a.) Az intézkedési terv kiegészül az alábbi projektekkel:
Projekt címe

Lakócsai tájház
korszerűsítése
József Attila
Emlékmúzeum korszerűsítése, Balatonszárszó
Szeretet Szociális
Otthon
kastélyépületének
kiváltása,
Berzence

Tervezett
bekerülési
összeg
(millió forint)

Pályázat

Projekt
kezdésének/
Pályázat
beadásának éve
2009

Pályázat

2009

60,0

Pályázat

2009

Tervezés alatt

Megvalósítás
forrása
(pályázat/
kötvény)

Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Sárdi Árpád, a közgyűlés általános
alelnöke
Határidő: értelem szerint
11/2009.(II.13.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő oktatási-nevelési intézményekben a 20082009-es tanítási évben indítható iskolai osztályok,
kollégiumi csoportok számának felülvizsgálata és
módosítása
1.

42,0

A Somogy Megyei Közgyűlés a Balaton Kollégium számára jóváhagyja a módosított csoport
és tanulólétszámot a 2008/2009-es nevelésioktatási tanévben. A csoportok számát öt, míg a
tanulói létszámot maximálisan 128 főben állapítja meg.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 13.
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2.

A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a
közgyűlés elnökét, hogy az alábbi intézmények
esetében az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze
a 2008/2009-es tanévben a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyeztetését.
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája
1/11/B. elektromechanikai műszerész
csoport
14 fő
2/12/D. géplakatos csoport
13 fő
3/13/C. nőiruha-készítő csoport 14 fő
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája
1/11/C. szőlőtermesztő csoport
13 fő
1/11/C. dísznövénykertész
két csoport
15-15 fő
2/12/C. szőlő- gyümölcstermesztő
csoport
14 fő
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy
Gyula Szakközépiskolája és Szakiskolája
1/13.
kereskedő csoport
14 fő
1/13.
idegenforgalmi szakmenedzser két csoport
15-15 fő
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi Szakképző Iskolája
1/9/X. bolti eladó három
csoport
13-14-14 fő
1/13/X. kereskedelmi technikus
csoport
14 fő
2/14/X. kereskedő csoport
13 fő

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 13.
2/b. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a
közgyűlés elnökét, hogy a Somogy Megyei
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon intézmény esetében az Oktatási Hivatalnál kezdeményezze a
2008/2009-es tanévben a maximális osztálylétszám engedélyeztetését a tanulásban akadályozott gyermekek 1-2. összevont osztályban 17 fővel.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 13.
3.

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola,
Szakiskola és Kollégium gyakorlati csoport létszámait jóváhagyja.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 13.
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Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
/gyakorlati csoportok létszámadatai /
Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola
Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája
OSZTÁLY

LÉTSZÁMOK (FŐ)

1/13/A autószerelő
1/13/A mechatronikai műszerész
2/14/A autóelektronikai műszerész
2/14/A mechatronikai műszerész
1/11/C hegesztő
1/11/A mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
1/11/B elektromechanikai műszerész
2/12/A mezőgazdasági gépész
2/12/D géplakatos
3/13/C nőiruha-készítő

Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
25 fő: 8-8-9
14
20 fő: 7-8 + 5 fő tanulószerződés
13
14

Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola
Nagyváthy János Középiskolája és Szakiskolája
OSZTÁLY

LÉTSZÁMOK (FŐ)

13. mezőgazdasági gépésztechnikus
14. gyógypedagógiai asszisztens
11. növénytermesztő gépész
11. asztalos
12. asztalos
12. géplakatos
12. növénytermesztő gépész
12. mezőgazdasági gépész
13. asztalos

12 fő 1 csoportban – kiegészítő oktatás
10 fő 1 csoportban
23 fő 2 csoportban
18 fő 2 csoportban
10 fő 1 csoportban + 3 fő tanulószerződés
10 fő 1 csoportban, 10 fő tanulószerződés
14 fő 2 csoportban
16 fő 2 csoportban
8 fő 1 csoportban + 1 fő tanulószerződés

Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola
Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája
OSZTÁLY

LÉTSZÁMOK (FŐ)

1/13.b webmester
2/14.b gazdasági informatikus I.
1/11.c szőlőtermesztő
1/11.c dísznövénykertész
2/12.c szőlő-gyümölcstermesztő
2/12.c dísznövény-zöldségtermesztő
Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola
Krúdy Gyula Középiskolája és Szakiskolája

27 (elméletigényes gyakorlat)
8
13
15, 15
14
8
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OSZTÁLY

LÉTSZÁMOK (FŐ)

1/13. kereskedő
1/13. pénzügyi-számviteli ügyintéző
1/13. vendéglős
1/13. banki szakügyintéző
1/13. idegenforgalmi szakmenedzser
2/14. idegenforgalmi szakmenedzser
1/11. cukrász
1/11. pincér
1/11. szakács
1/11. élelmiszer eladó
2/12. cukrász
2/12. pincér
2/12. szakács
2/12. élelmiszer eladó
3/13. cukrász
3/13. pincér
3/13.szakács

1 csoport: 14
2 csoport: 9-9
2 csoport: 8-7
2 csoport: 15-15
1 csoport: 6
2 csoport: 8-7
3 csoport: 8-9-10
3 csoport: 11-11-10
1 csoport: 12
2 csoport: 8-7
3 csoport: 10-10-9
2 csoport: 12-12
1 csoport: 12
1 csoport: 12
3 csoport: 9-9-8

Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola
Dráva Völgye Középiskolája
OSZTÁLY

LÉTSZÁMOK (FŐ)

13. erdész
14. erdész
13. környezetvédő-vízgazdálkodó

9/9/10 (28 fő)
8/8/8 (24 fő)

6/7/7 (20fő)

Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola
Bacsák György Szakképző Iskolája
OSZTÁLY

LÉTSZÁM (FŐ)

13.P postaforgalmi
11.A ács
11.A kőműves
11.A festő
11.B vízvezeték szerelő
11.B villanyszerelő
11.B karosszéria-lakatos
12.A ács
12.A festő
12.B vízvezeték szerelő
12.B villanyszerelő
13.A ács
13.A festő
13.B vízvezeték szerelő
13.B villanyszerelő

Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín

Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola
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Baross Gábor Középiskola és Szakiskola
OSZTÁLY

LÉTSZÁM (FŐ)

13/A környezetvédő
13/A gazdasági informatikus
1/11/A fodrász
1/11/A asztalos
1/11/B karosszéria-lakatos
1/11/B festő
2/12/A fodrász
2/12/A asztalos
2/12/B karosszéria-lakatos
2/12/B festő
3/13/A fodrász
3/13/A asztalos
3/13/B vízvezeték szerelő
3/13/C festő
3/13/C kőműves

13
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín
Külső helyszín

Somogyi TISZK Közép – és Szakiskola
Nagyatádi Szakképző Iskolája
OSZTÁLY

LÉTSZÁM (FŐ)

1/13/X. kereskedelmi technikus
1/11/B. pincér
1/11/B. szakács

14 fő tanirodai gyak. / 1 nap/ ciklus
2x8 fő kabinet foglalkozás
9 fő tankonyha
3 csoport (13fő-14 fő- 14 fő) kabinet
foglalkozás
Egy csoport 11 fő
4 fő
2 csoport (8-8 fővel) kabinet foglalkozás
2 csoport (7-7 fővel) tankonyha
2 csoport (7-7 fővel) kabinet foglalkozás
9 fő egy csoport
7 fő
9 fő
3 fő (beszámoltató oktatás)
Egy csoport 7 fővel
9 fő
Egy csoport 6 fővel
13 fő tanirodai gyakorlat (ciklusonként egy
nap)

1/9/C. bolti eladó
1/9/A. géplakatos
1/11/A. fodrász
2/12/B. pincér
2/12/B. szakács
2/10/C. bolti eladó
2/10/A. géplakatos
2/12/C. fodrász
2/10/A. szobafestő
3/13/A. pincér
3/13/A. szakács
3/13/A. fodrász
3/13/A. szobafestő
2/14/X. kereskedő
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A szociális foglalkoztatás elindításának hozzájárulása a kálmáncsai Fehér Akác Szociális Otthon és a
segesdi Gondviselés Szociális Otthon vonatkozásában
1. A Somogy Megyei Közgyűlés, mint a kálmáncsai
Fehér Akác Szociális Otthon és a segesdi Gondviselés Szociális Otthon fenntartója hozzájárul, hogy
az intézmények a többször módosított szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. 99/B. § (1) bekezdése szerinti szociális
foglalkoztatás megkezdéséhez a szükséges engedélyt beszerezzék.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V.12.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdés
h) pontjának megfelelően a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez írásbeli
hozzájárulást adjon.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
13/2009.(II.13.) KH
A fogyatékkal élő gyermekek fogászati ellátásának
biztosítására kötendő megbízási szerződés
1. A Somogy Megyei Közgyűlés megbízza a Dr.
Ulrich Fogászati Bt.-t a megyében fogyatékkal élő
gyermekek fogászati szakellátás keretében történő
ellátásával, és hozzájárul, hogy a MEP a Bt.-vel
finanszírozási szerződést kössön a fogyatékkal
élők ellátására biztosított megyei keretből heti 15
fogászati óraszámra, a Kaposi Mór Oktató Kórház
Szájsebészeti Osztályával kötött heti 30 óra fogászati óraszámra vonatkozó megállapodás változatlanul hagyásával.
2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a
határozat mellékletét képező Megbízási Szerződés
aláírására.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat 7400 Kaposvár, Csokonai u.
3., képv.: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke, mint az egészségügyi közszolgáltatásért
felelős szerv (továbbiakban: megbízó), másrészről a Dr. Ulrich Fogászati Bt. 7400
Kaposvár, Táncsics M. u. 1/B., Cg.: 14-06-305023, képv.: Dr. Ulrich Ágota gyermek
fogszakorvos (továbbiakban: megbízott) között a Somogy Megyei Közgyűlés
13/2009.(II.13.) sz. határozata alapján az alábbi tartalommal:
1./

A Somogy Megyei Önkormányzat megbízza a Dr. Ulrich Fogászati Bt.-t a megyében
fogyatékkal élő gyermekek fogászati alapellátás keretében történő ellátásával.

2./

Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megbízott ezen feladatai ellátására
finanszírozási szerződést kössön a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a
fogyatékkal élők ellátására biztosított megyei keret óraszámból heti 15 fogászati
óraszámra.

3./

A fogászati szolgáltatást ellátó egészségügyi vállalkozás székhelye: 7400 Kaposvár,
Táncsics M. u. 1/B., telephelye: 7400 Kaposvár, Arany J. u. 15.

4./

Szerződő felek megállapítják, hogy az ezen megbízási szerződésben foglalt
feladatellátásra megbízott a törvényes feltételekkel, engedéllyel és orvosi
felelősségbiztosítással rendelkezik. A szolgáltatás gyakorlásának feltételeit a
megbízott okiratokkal igazolta.

5./

A megbízott az e szerződésben foglalt feladatellátást vállalja azzal, hogy bármely
jellegű távolléte idejére a feladatellátás folyamatosságáról gondoskodik, viselve az
ezzel kapcsolatos költségeket.

6./

A megbízott az ezen megbízási szerződésben vállalt feladatát társadalombiztosítási
szerződésben foglalt finanszírozás ellenében, saját rendelőjében és eszközeivel látja
el, a megbízótól a feladatellátáshoz támogatást nem igényel.

7./

Ezen megbízási szerződés a megbízott és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
közötti társadalombiztosítási finanszírozási szerződés megkötésével egyidejűleg lép
érvénybe, határozatlan időtartamra.

8./

Felek ezen szerződést hat hónapos írásbeli felmondással szüntethetik meg. Azonnali
hatállyal szűnik meg a szerződés, ha a megbízott tevékenységére vonatkozó
engedélyét visszavonják, valamint a társadalombiztosítási finanszírozási szerződés
megszűnésekor.

9./

Ezen szerződésben nem szabályozottakra a Ptk., valamint a fogorvosi és egészségügyi
szolgálatra vonatkozó rendelkezések, továbbá az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999.(III.3.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.
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10./ Felek ezen szerződésből származó esetleges vitás ügyeik eldöntésére – megegyezés
hiányában – a Kaposvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
11./ Felek ezen szerződést helybenhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2009. február ……..

………………………………..
Dr. Ulrich Fogászati Bt.
Dr. Ulrich Ágota
gyermek fogszakorvos, üzletvezető
megbízott

………………………………..
Gelencsér Attila
Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
megbízó
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Somogy megye turizmusának új stratégiai programja
1. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja Somogy
megye turizmus stratégiáját. Megbízza a közgyűlés
alelnökét, hogy az a megyei honlapon megtekinthető legyen.
Felelős:
Határidő:

Sárdi Árpád, a közgyűlés alelnöke
2009. február 27.

2. Pályázatot kell benyújtani és az elnyert összegből
megújítani a megye internetes turisztikai portálját.
A megújult honlapnak legyen része egy naprakész
turisztikai vonzerő és szolgáltató adatbázis. A honlap folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.
Felelős:
Határidő:

Sárdi Árpád, a közgyűlés alelnöke
2009. május 31.

3. Készüljenek Somogyról célcsoport-specifikus illetve tematikus turisztikai kiadványok. Turisztikai
kiállításokon kell propagálni a megye turisztikai
potenciálját.
Felelős:
Határidő:

Sárdi Árpád, a közgyűlés alelnöke
folyamatos

4. Figyelemmel kell kísérni a turisztikával kapcsolatos pályázatok megjelenését, és elősegíteni az
azokkal kapcsolatos megyei információáramlást.
Felelős:
Határidő:

Sárdi Árpád, a közgyűlés alelnöke
folyamatos

5. Együtt kell működni a megye területét érintő, már
létező és majdan megalakuló turisztikai
desztináció menedzsment és egyéb szakmai szervezetekkel. Elő kell segíteni azok regionális és országos szakmai fórumok előtti érdekérvényesítését. A turizmus aktuális kérdéseiről szükség esetén
szakmai konferenciát kell szervezni.
Felelős:
Határidő:

Sárdi Árpád, a közgyűlés alelnöke
folyamatos

6. Fel kell hívni a megye területén működő, a stratégia által érintett oktatásszervezők (iskolák, szolgáltatók) figyelmét a stratégiában megfogalmazott
ajánlásokra.
Felelős:
Határidő:

Sárdi Árpád, a közgyűlés alelnöke
2009. február 27.

7. A közgyűlés felkéri a közgyűlés alelnökét, hogy
segítse elő a megyei turisztikai szakmai szervezetek valamint Somogy testvérmegyéinek turisztikai
szakmai szervezetei közötti együttműködést és tapasztalatcserét.
Felelős:

Sárdi Árpád, a közgyűlés alelnöke

Határidő:

2009/1. szám

folyamatos

8. A megyei közgyűlés Turisztikai Bizottsága folyamatosan kísérje figyelemmel a stratégiában foglaltak megvalósulását. Összhangban a Dél-Dunántúli
Operatív Program (DDOP) illetve a Dél-Dunántúli
Akcióterv (DDAT) ide vonatkozó prioritásának
kétévenkénti felülvizsgálatával, győződjön meg a
stratégiában foglaltak időszerűségéről és szükség
esetén aktualizálja azt.
Felelős: Farkas László, a Turisztikai Bizottság
elnöke
Határidő: folyamatos
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1. Bevezető
Somogy megye új turisztikai stratégiájának elkészítéséről a 149/2007 (12.14.) Közgyűlési
határozat döntött. Szükségszerűségét az előző megyei turizmus stratégia elkészítése, a 2003
óta végbement ágazati, gazdasági és társadalmi változások indokolják.
A megyei (önkormányzati) szerepkört manapság nehéz megtalálni a turizmuson belül, és
Somogy esetében ez kiemelkedően bonyolult dolog a megannyi, különböző kompetenciájú
fejlesztési régió, térség, kistérség, magterület, társulás között.
Az idegenforgalom megyei fejlesztéséhez a Somogy Megyei Közgyűlés a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 66.§-ában
foglaltak szerint járul hozzá:
a. Összehangolja – a kiemelt üdülőkörzetek kivételével – az idegenforgalom területi
érdekeit az országos érdekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról,
bemutatásáról, propagálásáról;
b. véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról;
c. összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését és elemzi a terület
idegenforgalmának alakulását.
Somogy számára a turizmus kiemelkedően fontos gazdasági ágazat. Ennek optimális
fejlesztése, a fejlesztési irányok egyértelmű meghatározása nélkülözhetetlen. Ezen
dokumentum megalkotásánál figyelembe kell venni a 2003-ban elfogadott turisztikai stratégia
megvalósítása során felmerült tapasztalatokat, hiányosságokat. A folyamatosan változó,
összetett gazdasági környezetben kell olyan iránymutatót kidolgozni, amely az elméleti
megközelítésen túl a gyakorlati megvalósítás terén is segítséget nyújthat. Mindehhez az
elmúlt évek turisztikai trendjeit, az elkövetkezendő évekre vonatkozó előrejelzéseket
vizsgálva, valamint Somogy vonzerő-leltárát tanulmányozva jutunk el.
Igazodva a mérvadó országos és regionális fejlesztési tervekhez, az alábbi szempontok
nyernek hangsúlyt a stratégia készítés során:
1/

A programok kohéziója és konvergenciája:
Az új stratégiának összhangban kell lennie a Dél-Dunántúli Turisztikai Régió, a
Balaton Turisztikai Régió fejlesztési elképzeléseivel, a turisztikai régiók és a
statisztikai régió területén megszületett ágazati és általános fejlesztési stratégiákkal,
továbbá a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával. A speciális célok vonatkozásában
kapcsolódni kell a DDRFÜ által a 2007-2013 közötti tervezési időszakra kidolgozott
stratégiai célrendszerhez.

2/

Területi (desztináció) és tematikus (terméktípus) fejlesztési súlypontok:
A kiemelt Somogy megyei turisztikai termékeket és turisztikai magterületeket a
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia és a Dél-Dunántúli Regionális
Turizmusfejlesztési Stratéga ezekre vonatkozó alapvetéseihez igazodva önálló
fejlesztési irányokkal kell ellátni, jövőképüket, turisztikai márkájukat a helyi
sajátságokra alapozva kell megalkotni.

3/

A turizmus fejlesztését megalapozó, kiegészítő programok:
• a turizmus és a környezet kölcsönhatásai;
• oktatás-humánerőforrás fejlesztés és szemléletformálás;
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a turizmusfejlesztés és turizmusirányítás intézményrendszere, kiemelten a
desztináció menedzsment tartalmi és szervezeti kérdései.

A stratégia fő célja a megyei turizmus speciális adottságaira alapozva olyan fejlesztési
jövőkép kialakítása, amely által biztosíthatóvá válik Somogy versenyképessége a beutaztató
és a belföldi turizmus piacán. Célunk, hogy a fejlesztések eredményeként olyan turisztikai
attrakciók és minőségi fejlesztések jöjjenek létre, amelyek eredményeként nő a turizmus
részesedése Somogy gazdaságában és ennek eredményeként javul a megye foglalkoztatási
helyzete. További célunk a partnerségi együttműködés ösztönzése a somogyi turizmus
gazdasági szereplői között.
Egy olyan turisztikai piacon kell utat találni, ahol fokozott versenyhelyzet tapasztalható. A
belső határait megnyitó Európa polgárai mind egyszerűbben utazhatnak. Az unió bővülése és
a világgazdaság pólusainak eltolódása olyan piacokat nyit meg, amelyek új kihívásokkal
szembesítenek bennünket.
A stratégiát megalkotó Somogy Megyei Közgyűlés kompetenciájával összhangban Somogy
Megye Turizmus Stratégiája az országos és megyei helyzetelemzés után a turisztikai
magterületek és a várható turisztikai trendek bemutatásán keresztül fogalmaz meg ajánlásokat
a megyei turisztikai piac szereplői számára. Továbbá, konkrét feladatok meghatározásával, a
stratégia a Somogy Megyei Önkormányzat turizmusfejlesztésben vállalandó feladatait is
nevesíti.

2. A turizmus nemzetközi környezete
1995 és 2000 között a világ turizmusa gyors növekedési pályát futott be. Ezt a fellendülést
2001-ben a terrorcselekményektől és a fertőző betegségektől való globális félelem megtörte, s
csak 2003-tól lehet újra gyors fejlődésről beszélni. 1990 és 2006 között a nemzetközi
turizmus mutatószámai világviszonylatban megsokszorozódtak (Forrás UNWTO):
•
utazók száma:
436 – 846 millió fő
194%
•
bevétel:
207 – 584 milliárd €
282%
Napjainkban a turizmus a világ bruttó nemzeti össztermékének mintegy 12%-át adja, és több
mint 200 millió embernek biztosít munkahelyet.
Európa turisztikai szerepe a világ turizmusában – bár őrzi vezető helyét – folyamatosan
csökken. Ennek oka elsősorban a közel-keleti, a kelet-ázsiai, az óceániai és az afrikai térség
gyors növekedése. A nemzetközi turizmuson belül túlsúlyban van a környező országokba,
vagy a globális régiókon, kontinenseken belüli utazásokra vonatkozó kereslet, ez teszi ki az
összes nemzetközi utasforgalom 80%-át. Ugyanakkor nő a kereslet a nagyobb távolságú
utazások iránt is.
A madridi székhelyű Turisztikai Világszervezet (UNWTO) statisztikai adatai alapján Európa
a világ turizmusának központja.
A világ 10 legkedveltebb turisztikai desztinációja közül 6 Európában illetve az EU-ban
található. Sorrendben: Franciaország, Spanyolország, USA, Kína (!), Olaszország, NagyBritannia, Németország, Mexikó, Ausztria, Orosz Föderáció (!).
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Szintén 6 EU tagállam található a világ 10 legtöbb turisztikai bevételt elkönyvelő országa
között. Sorrendben: USA, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Kína (!), NagyBritannia, Németország, Ausztrália, Törökország (!), Ausztria.
A 10 legkiemelkedőbb küldő ország rangsorát az alábbi ábra mutatja be, a rangsor alapja a
küldő országok utazói által a turisztikai desztinációkban elköltött pénzösszeg nagysága
(számérték milliárd $-ban). A százalékos adatok a küldő ország turistái által elköltött összeg
nagyságát mutatják a világ teljes turisztikai költéséhez képest (Forrás: UNWTO). E 10 ország
utazóinak együttes költése az összes turisztikai költésnek 51%-át tette ki 2006-ban.

A fentiek alapján a világ turizmusának jövőképe további bővülést mutat, amelyet a következő
táblázat mutat be 2020-ig a 1995-ös bázisév figyelembevételével (Forrás: UNWTO):
Terület
Világ
Afrika
Amerika
KeletÁzsia és
Csendesóceán
Európa
KözelKelet
Dél-Ázsia

Bázis év
(millió fő)
1995
565
20
110

Előrejelzés
(millió fő)
2010
2020
1006
1561
47
77
190
282

Piaci részesedés
(%)
1995
2020
100
100
3,6
5,0
19,3
18,1

Átlagos
növekedés
1995-2020
4,1
5,5
3,8

81

195

397

14,4

25,4

6,5

336

527

717

59,8

45,9

3,1

14

36

69

2,2

4,4

6,7

4

11

19

0,7

1,2

6,2

Az előrejelzés szerint Európa továbbra is megőrzi vezető helyét a célterületek rangsorában,
ám egyre kisebb lesz előnye más kontinensekkel szemben. 1995 óta Európa mutatja fel a
leglassabb ütemű turizmusnövekedést, miközben a Közel-Kelet államai, Ázsia és a csendesóceáni térség országai kétszer olyan gyors ütemű bővülésen mennek keresztül. Velük együtt
Afrika is rekordot fog dönteni a turizmus növekedés terén. Valamennyi térség növekedési
üteme meg fogja haladni az 1995 és 2006 között átlagosnak mondható 4,2%-os éves bővülési
ütemet. Az elemzés szerint 2020-ra az 1,6 milliárd turista 75%-a nemzetközi úton vesz majd
részt.
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3. Magyarország helyzete
A turizmus jelentőségét jól mutatja, hogy a KSH 2004-es adatai alapján a turizmus a GDP
5%-át adta hazánkban. Ez az arány 2007-re 8,5%-ra módosult. A turizmusban közvetlenül
mintegy 400 000 fő dolgozik, járulékosan további kb. 100 000 fő kap munkát. Tovább növeli
a turizmus jelentőségét, hogy multiplikátor hatása révén egy egységnyi turisztikai kereslet 1,7
egységnyi bruttó termelést eredményez. Segítségével csökkenthető a fizetési mérleg hiánya,
segíti a térségek fejlődését valamint az elmaradott térségek felzárkózását és hozzájárul az
életminőség javításához.
Magyarország a turisztikai szempontból helyzeti előnnyel rendelkező, ám abból lassan veszítő
Európában jelentős konkurenciaharcra számíthat a jövőben. Elsődleges versenytársai a
szomszédos vagy térségbeli országok: Ausztria, Csehország, Szlovákia, Lengyelország,
Szlovénia, Horvátország, Bulgária és Románia. Feltörekvő országként nem lehet figyelmen
kívül hagyni a rohamosan fejlődő Montenegrót és Albániát sem. Ugyanakkor a hosszú távú
közlekedési költségek csökkenésével, a kiterjedt információs technológiának köszönhetően
gyakorlatilag az egész világ versenytársnak tekinthető.

3.1. A TURIZMUS JOGI HÁTTERE, ADÓRENDSZER
A Magyarországi turizmus jelenlegi szabályozása törvény, kormányrendelet, kormány
határozat és miniszteri rendeletek útján történik. A jogszabályi háttér felöleli a turizmus szinte
teljes vertikumát: az utazásszervező- és közvetítő tevékenység feltételeinek szabályozását, az
idegenvezetést, az osztályba sorolást és minősítést és a regionális idegenforgalmi bizottságok
szabályozását. A nem kifejezetten turizmussal foglalkozó, de a turizmusban dolgozókat is
érintő jogszabályok tartalmát a turisztikai szakma gyenge érdekérvényesítő képessége miatt
nehezen, vagy csak utólag, újabb egyeztetések után tudja befolyásolni.
Mint ahogy az Európai Unióban sincs önálló turizmusirányítási rendszer, közösségi
turizmusfejlesztési politika, úgy egyelőre Magyarországon is hiányzik az ágazat
nemzetgazdasági súlyával arányban lévő önálló jogi és államigazgatási háttér. Európában a
turizmust, mint több más, a közösségi politika által érintett ágazatot érintő, és éppen ezért nem
önálló gazdasági szférát kezelik. Ezen elvvel ellentétben számos európai ország rendelkezik a
turizmus tevékenységét önállóan szabályozó turizmus törvénnyel. Régi elvárás ez már
hazánkban is. Ennek megalkotása jelenleg a tervezet szintjén van, a kormány a vonatkozó
törvényjavaslatot elfogadta, ugyanakkor nem került még a parlament elé tárgyalásra.
A törvény az idegenforgalmi ágazat jogi alapdokumentuma lehetne, amelyhez a teljes szakma
tudna igazodni, továbbá jogi alapot jelentene az érdekérvényesítéshez a mindenkori politika
felé is.
A vendéglátásban és egyéb lakossági fogyasztási szolgáltatásoknál az üzletek működéséről és
a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997 (I.22.) Korm. rendelet)
ad szabályozási keretet, amely alapján az illetékes önkormányzat jegyzője gyakorol hatósági
jogköröket.
A kapcsolódó jogszabályok közül kiemelkedik a Fogyasztóvédelmi Törvény. A
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség,
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illetve a területi Felügyelőségek látják el, amelyek ellenőrzési, bírságolási, feljelentési és
közvetlen intézkedési joggal is rendelkeznek. A teljes körű és korszerű szabályozás ellenére a
fogyasztók védelme a gyakorlatban korlátozottan érvényesül, a fogyasztóvédelmi bírság nem
bizonyul minden esetben kellően visszatartó szankciónak. A fogyasztót érintő atrocitások,
kellemetlen élmények károsak hazánk turizmusára, nemzetgazdaságára és az országimázsra
is, amely ellen minden illetékes szakhatóságnak, becsületesen működő vállalkozásnak és
állampolgárnak küzdenie kell.
Egy adott ország adózási rendszere a versenyképesség szempontjából meghatározó tényező.
Az adórendszer kialakításakor tekintettel kell lenni arra, hogy a gazdasági tevékenység a
jövőre nézve hosszútávon tervezhető és biztos legyen.
A bér és bérjárulékok együttesének a bruttó bevételre vetített aránya hazánkban meghaladja
az EU szintjét, ami nem a bérek magas színvonalának köszönhető, hanem a bérjárulékok
kiugró arányának tulajdonítható. A magas ÁFA mértéke a magyar turizmust nagyon nehéz
helyzetbe hozta. A versenyképesség helyreállítása érdekében kezdeményezések történtek a
turisztikai tevékenységek áfájának csökkentésére.
A helyi adókat tekintve a turizmust az iparűzési és építményadó mellett, egy más ágazatokban
nem létező adónem, a települési önkormányzatok által kivetett idegenforgalmi adó (IFA) is
sújtja. Ez az adónem árnövelő tényező, bár meg kell jegyezni, hogy a világ számos
országában és európai versenytársainknál is alkalmazzák. Gondot jelent, hogy a települési
önkormányzatoknak nincsen jogszabályba foglalt kötelezettségük sem a turizmussal
kapcsolatos feladatok ellátására, sem arra nézve, hogy a beszedett IFA-t és az államtól
juttatott kiegészítést turisztikai célokra költsék. Helyi adónemként, a települési
önkormányzatok saját hatáskörükben hozhatnak döntést annak felhasználásáról, és arról, hogy
milyen arányban segítik belőle a turizmusfejlesztést. Ehhez helyi érdekképviseletre és
hatékony érdekvédelmi összefogásra van szükség. Az IFA kötelező idegenforgalmi célú
felhasználásával kapcsolatban a készülő és a Kormány által már elfogadott Turizmus törvény
foglalkozik.
A turisztikai feladatok koordinálása a már hivatkozott jogszabály (1991. évi XX. tv. 66. §)
szerint a megyei közgyűlések, illetve munkaszervezeteik kötelezettsége, a kötelező
feladatellátáshoz azonban nem áll rendelkezésükre külön forrás.

3.2. OKTATÁS ÉS MUNKAERŐPIAC
Az idegenforgalom számára közvetlenül és közvetetten releváns szakképzéseket több mint
kétszáz közoktatási intézmény, alapítványi iskola, vállalkozás, szövetség bonyolítja és
szervezi Magyarországon, többségében középfokú szinten. A turizmus szolgáltatásai, a
kapcsolódó járulékos munkakörök sokféle képzettségű, professzionális és vendég-orientált
munkaerőt igényelnek, ezért az oktatásban és a munkaerő piacon is megfigyelhető a turizmus
multiplikátor hatása, fontos része a foglalkoztatási problémák megoldásának.
Problémát jelent a humán erőforrás nem megfelelő képzettsége. A turizmus még mindig
divatszakma: a továbbtanulni vágyó, de konkrét szakmaválasztással nem rendelkező
fiataloknál is közkedvelt, ezáltal a végzett turisztikai szakemberek jelentős része vagy nem
tud elhelyezkedni, vagy a szakmán kívül talál munkát. Mindemellett a turizmusoktatás
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piacosodott, gyakori a túlképzés. Az oktatás általános hibája, hogy az elméletre helyezi a
hangsúlyt a gyakorlati képzéssel szemben, hiányos a számítógépes és a nyelvismeret.
A szakmai felsőoktatás területén az egész országra jellemző viszonyokhoz hasonlóan a
felsőfokú menedzser szakképzések vannak többségben Somogyban is. A jól képzett magyar
turisztikai szakemberek jelentős része külföldön vállal munkát, így a hazai turisztikai szakág
bizonyos szegmenseiben súlyos munkaerőhiány figyelhető meg. Ennek köszönhető az is,
hogy a turisztikai szezonban felmerülő munkaerőigény kielégítése sokszor csak a
megyén/régión kívüli munkavállalók bevonásával oldható meg. A fluktuáció és a
munkanélkülivé válás indikátora ez esetben az ágazatra jellemző szezonális kereslet, valamint
az egyes turisztikai szolgáltatók, illetve a turisztikai célterület eltérő versenyképessége.
A turizmus minden szinten jól képzett, elhivatott, barátságos humán erőforrást igényel,
ugyanakkor nem minden helyen és körülmények között jelent biztonságos megélhetést, mert:
• mind a kereskedelmi szálláshelyek, mind az éttermek több mint 40%-a csak a nyári
főszezonban tart nyitva;
• bár egyre kevesebb a bejelentés nélküli foglalkoztatás, a fekete, a hivatalos
statisztikákban meg nem jelenő bevétel azonban még mindig jellemző tényező;
• a magas követelményekhez, elvárásokhoz képest (iskolai végzettség, gyakorlat, több
műszakos munkaidő, túlóra) alacsonyak a fizetések (jellemzően minimálbér), egyes
munkakörök esetén pedig “belekalkulálják” a borravalót a fizetésbe (portás, pincér
stb.). A szervizdíj bevezetésére vonatkozó kormányzati kezdeményezés nem járt
sikerrel.
A turizmus hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez, egyes vidékeken a legfontosabb
foglalkoztatási szektor, valamint – pl.: a falusi turizmus által – kiegészítő keresetet biztosíthat
a más gazdasági ágban dolgozók számára.
3.3. BEUTAZÓ TURIZMUS
A KSH turizmusra vonatkozó 2007. évi adatai alapján a beutazó forgalom változásaira és új
tendenciáira lehet következtetni. 2007-ben 39 379 000 külföldi látogatott Magyarországra. Ez
2006-hoz képest 2,8%-os növekedést jelent. A hazánkba látogató külföldiek küldő ország
szerinti megoszlását tekintve az látható, hogy vendégforgalmunk 97%-a Európából érkezik.
Összességében elmondható az európai utazási szokásokról az is, hogy az európaiak hűek
kontinensükhöz.
A beutazó forgalom úticélja döntő többségében Budapest, 2007-ban közel 40%-uk ide tartott.
A második helyen az évek óta erősödő, a határ menti bevásárló turizmus miatt jelentős
forgalmat bonyolító Nyugat-Dunántúli Régió áll megközelítőleg 23%-os részesedéssel. A
Balaton Turisztikai Régió a harmadik helyre szorult. Mindezért a turisztikai régió iránti
erősen szezonális érdeklődés okolható, hiszen amíg a nyári hónapokban a hazánkba érkező
turisták negyede ide tart, ugyanez az arány a téli időszakban csupán 5-6%.
A turisztikai motivációval érkezők összes költése 2007-ban 639 milliárd forint volt. A 2006ban elért emelkedés után ez 6%-os csökkenést jelent. Az ilyen célú utazók a beutazók 68,5%át tették ki. A beutazók napi költési ranglistája élén a német utazók állnak, őket osztrák, brit,
Amerikai Egyesült Államokbeli, román, francia és holland utazók követik sorrendben.
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A 39 379 000 beutazás csupán 3 451 000 szállóvendéget generált 2007-ben a kereskedelmi
szálláshelyeken, akik 10 171 000 vendégéjszakát töltöttek el. Ez 2006-hoz képes 4,2%-os
vendégszám növekedést mutat a vendégéjszaka 1,2%-os növekedése mellett. A több napra
érkező beutazók motivációi közül jellemzően az üdülés-pihenés, a rokonlátogatás és a
hivatásturizmus emelkedik ki arányaiban számottevően.
Ausztria és Németország mellett, mindegyik rangsorban feltűnő a szomszédos államok,
valamint Csehország és Lengyelország előretörése. Esetükben már az utóbbi években is
megfigyelhető volt a turisták érdeklődésének növekedése Magyarország iránt. Lengyelország
korábban is jelentős küldő országnak számított egészségturisztikai szempontból. Nem lehet
figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy Közép-Európa északi részéről hazánkon keresztül vezet
az egyik lehetséges útvonal a horvát Adriára, ami eseteként csak az átutazó forgalmat erősíti,
esetleg egynapos pihenőt jelent a főváros vagy a Balaton környékén. Csehországból
hagyományosan kb. 800 000 fő utazik az Adriára üdülési céllal évente.
Feltűnően nagyot emelkedett az előző évhez képest az ázsiai országokból érkező turisták
száma. A távol-keleti beutazók száma egyelőre nem nevezhető mérvadónak, ugyanakkor az
erősödő tendenciát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Érdekes módon a Balti- és a
Skandináv-államok egy részénél visszaesés, másuknál erősödés tapasztalható a
vendégforgalom terén. Az alábbi diagram a turisztikai motivációval Magyarországra látogató
külföldiek legjelentősebb küldőországait mutatja, az érkező turisták számával (ezer fő).

A külföldiek leginkább a 4 csillagos szállodákat vették igénybe. Jellemző a 1-2 csillagos, és a
turistaszállók igénybevételének jelentős visszaesése. Szerényebb növekedést mutat az 5
csillagos, 3 csillagos és a wellness szállodák igénybevétele is. Továbbra is elengedhetetlen a
legkeresettebb szálláshely-típusok minőségfejlesztése.
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3.4. BELFÖLDI TURIZMUS
Erős belföldi turizmus nélkül nem létezhet kiegyensúlyozott turisztikai ágazat, mert nélküle
hiányzik az a kereslet, ami egész évben fenntartja a kínálatot. Jellemzője, hogy kevésbé
szezonfüggő, így hozzájárul a szálláshelyek egyenletes kihasználtságához, és a területi
koncentráltság sem jelentkezik olyan mértékben, mint a nemzetközi forgalomban, emellett
jelentős bevételt képvisel. Erre jó példa lehet Franciaország és Olaszország turizmusa.
A magyar háztartások a KSH 2007-es adatai alapján teljes éves kiadásaik 2,5%-át fordították
belföldi idegenforgalmi célra. A hazai lakosság 322 milliárd Ft-ot költött belföldi turizmusra,
amelynek 94%-át turisztikai célú utazások teszik ki. Egyre gyakoribbak a hosszú hétvégés
utazások, a 2-4 napos utak.
A többnapos belföldi utak során az egyes turisztikai régiókban eltöltött idő szerint, az alábbi
rangsor rajzolódik ki: első a Balaton Turisztikai Régió (13 millió nap), második a Budapest –
Közép-Duna Vidék Turisztikai Régió (9 millió nap). A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió
mintegy 3,5 millió nappal a hetedik helyen szerepel. A személygépkocsis utazások aránya a
legmagasabb. A turisztikai kiadások összességéből egy többnapos belföldi út során átlagosan
27%-ot tett ki a szállásköltség, 29%-ot az étkezés és 22%-ot az utazás költsége.
A 2007-es országos turizmus adatok szerint a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának
belföldi részesedése a vendégszám esetében 53,8%, a vendégéjszakák számát tekintve pedig
49,5% volt. Az elmúlt évben az utóbbi 17 év legmagasabb belföldi vendégforgalmi értékeit
regisztrálták a kereskedelmi szálláshelyeken, több mint 4 millió hazai vendéggel és közel 10
millió vendégéjszakával. A belföldi utazók motivációi elsősorban az üdülés és a pihenés,
továbbá a rokonlátogatás.
A belföldi utazók mennyiségi növekedésénél fontosabb változást jelent a minőségi mutatók
pozitív irányú elmozdulása. A belföldi vendégek egy része egyre inkább a magasabb
kategóriájú szálláshelyeket és a magasabb színvonalú szolgáltatásokat keresi. Folyamatosan
nő a 3-4 csillagos szállodák belföldi forgalma, és a belföldi turizmusban is megfigyelhető a
több, rövidebb időtartamú utazás népszerűségének növekedése.
A fenti pozitív tendenciák alakulásához, a belföldi turizmus megerősödéséhez és ágazaton
belüli szerepének növekedéséhez az üdülési csekkrendszer bevezetése és továbbfejlesztése
óriási mértékben járult hozzá. Hatalmas lökést adott a belföldi turizmus bővülésének. Ez a
csekk egyedülálló előnyeinek köszönhető:
• a munkavállalókon kívül üdülési csekkel adómentesen lehet dotálni a szövetkezeti
tagokat, szakszervezeti tagokat, nyugdíjasokat, gazdasági társaság személyes
közreműködő tagjait és mindezen személyek közeli hozzátartozóit, valamint
szakképző iskolai tanulóikat;
• az üdülési csekk vásárlójának adómentes természetbeni juttatást jelent, amellyel
célzottan a felhasználó pihenését, regenerálódását támogathatja;
• e dotáció egyelőre adómentes;
• külön pályázat alapján a fenti felsorolásba nem tartozó szociálisan rászorulók is
hozzájuthatnak üdülési csekkhez, ily módon a társadalom nagy része potenciális
üdülési csekk felhasználó, amely így kifejezetten a belföldi turizmus fellendítését
segíti elő.
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Előnyei a felhasználói oldalon:
• több mint 8000 szolgáltatónál váltható be;
• a szállásköltségen túl számos más, de alapvetően az utazással, szabadidő eltöltéssel
kapcsolatos szolgáltatás megvásárlásához használható fel;
• alternatív fizetőeszköz, amelynek felhasználásával nem szükséges a családi kasszában
lévő pénzt terhelni;
• a munkavállaló igényei szerint, több alkalommal, eltérő időpontokban is
felhasználható;
• utastársak költségei is fizethetők vele;
• az egy éves érvényessége meghosszabbítható;
• akciós kuponok járnak hozzá, amelyek további plusz megtakarításokat jelentenek.
Az üdülési csekk forgalmának főbb mutatói egységesen növekedtek országosan. A
legjelentősebben a támogatottak száma, amely 2006-ról 2007-re 110,2%-al növekedett.
Ugyanakkor a csekkértékesítés csupán 27%-al nőtt, ami azt mutatja, hogy az egy támogatottra
jutó csekk értéke csökkent. Az üdülési csekk szálláshelyeken történő elfogadása szerényebb
mértékben, 4%-al nőtt csupán.
Somogy megye esetében a gazdálkodó szervezetek és költségvetési intézmények 2007-ben
456 657 ezer Ft értékben vásároltak üdülési csekket, ez a 2006-os értek 2,3-szorosa. A megye
elfogadóhelyein 2 285 607 ezer Ft értékű csekket váltottak be a felhasználók, ami az előző évi
értek 157%-a. Megyénkben az üdülési csekk tulajdonosok száma is gyarapodott, 5 499 főről
14 016 főre, ami kb. 2,5-szörös növekedést jelent.
Az üdülési csekk felhasználói táborának bővüléséhez a Somogy Megyei Közgyűlés
közvetlenül is hozzájárul az Őszi Napfény Tábor évenkénti megszervezésével. Ennek során
olyan nyugdíjasok számára nyílik lehetőség Balaton-parti üdülésre, akik szociális
helyzetüknél fogva, e segítség nélkül nem tervezhetnének efféle kikapcsolódást.

3.5. A TURIZMUS HELYZETE SOMOGYBAN
3.5.1. Szakmai oktatás
Megyénkben diplomás szakközgazdász képzést egyedüliként a Kodolányi János Főiskola
Siófoki Oktatási Központja végez. A Kaposvári Egyetem felsőfokú szakképzés keretében
oktat idegenforgalmi ismereteket falusi turizmus szakirányon. A megyén belül a BSC szintű
turisztikai végzettség a legmagasabb, amit szerezni lehet. Mesterképzés az itt szerzett
ismeretekre épülve a Dél-Dunántúli Turisztikai Régióban Pécsen, a Balaton Turisztikai
Régióban pedig Veszprémben lehetséges. A közgazda képzések között ugyanakkor nincs
idegenforgalmi szakirány. Ilyen szakirányt (turizmusföldrajz) a Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kara Földrajzi Intézetének Turizmus Tanszéke oktat geográfus MSC
képzés keretében.
3.5.2. A statisztika tükrében
Somogy gazdasági fejlettsége alapján az ország hátrányos helyzetű megyéi közé tartozik: az
ország által megtermelt GDP átlagának csupán a 62,2%-át érte el 2006-ban, ami szintén ebben
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az évben az EU átlagának 40,3%-a volt. Mindezzel Somogy a Dél-Dunántúli Régió
leggyengébben teljesítő megyéje, az országos ranglistán csupán Nógrád, Szabolcs-SzatmárBereg és Békés megyét tudta megelőzni 2006-ban.
2007-ben a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi adatai alapján az országban megszálló
vendégek mintegy 6,5%-a megyénkben vett igénybe szálláshely-szolgáltatást. Ez 4
százalékpontos növekedést mutat az előző évi eredményhez képest. A külföldi vendégek
száma 23%-kal visszaesett, ellenben a belföldi vendégforgalom felerősödött, mintegy 10%kal növekedett az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva. A külföldi vendégek a teljes
vendégforgalom negyedét teszik ki. Továbbra is Németország a fő küldő terület. Innen a
turisták 60%-a érkezik. A második és a harmadik helyen Ausztria és Hollandia áll.
A megyében eltöltött vendégéjszakák száma 2007-ben megközelítette a másfél milliót. A
vendégéjszakák 33%-át külföldi vendégek vették igénybe, ez 13%-os csökkenést mutat az
előző évihez viszonyítva. A belföldi vendégéjszakák tekintetében mintegy 3%-os csökkenés
tapasztalható a 2006-os adathoz képest. A hazai vendégek átlagosan 2,8 vendégéjszakát
töltöttek el, a külföldiek pedig 4,2 éjszakát vettek igénybe somogyi kereskedelmi
szálláshelyeken.
Magyarország kereskedelmi szálláshelyein kínált férőhelyek 13%-a Somogyban található. E
kínálat 38%-a szállodai szobákban áll rendelkezésre. A szálláshelyek térbeli megoszlása
rendkívül egyenetlen a Balaton-part javára.
A kereskedelmi- és magánszálláshelyek együtt közel 130 000 férőhelyet kínálnak a Balatoni
Kiemelt Üdülőkörzet Somogy megyei szakaszán. A férőhelyek döntő többsége a 17 partmenti településen található. Az erős szezonalitás miatt a szálláshelyek csupán negyede fogad
vendégeket egész évben, többségük csak az idegenforgalmi főidényben tart nyitva. A
korábban általánosan jellemző korszerűtlen, alacsony szolgáltatás kínálatú és minőségű
szálláshelyek az utóbbi években wellness és konferencia kínálattal bővültek, besorolásuk is
magasabb igények kielégítésére alkalmas kategóriába lépett.
A Balatontól távolodva a szálláshelyek minősége és száma is csökken. Kivételt az új
kialakítású 5 csillagos kozmapusztai kastélyszálló jelent, amely a megye egyetlen ilyen
kategóriájú szálláshelye. A megyeszékhelyen nívós szálloda nem üzemel. Kaposváron
modern, nagyszámú fogadókapacitású szálloda nincs, a város legnagyobb szállodája a Kapos
Hotel. Az elmúlt években a panziók száma kis mértékben növekedett.
Az ifjúsági szállások, turistaszállók vendégkörét elsősorban diákcsoportok, természetjárók,
kerékpáros turisták alkotják. E szálláshely-típusnál a kereslet erősen árfüggő, üzemeltetésük
kevés bevételt eredményez, meglétük az ökoturizmus miatt fontos.
A KSH által összeállított vendégforgalmi adatok alapján 2007-ben megyénkben a 3-4
csillagos szállodai férőhelyeket vették legtöbben, mintegy 14%-os növekedést hozva e téren
2006-hoz képest. A szállodák közül a 2 csillagos minősítésűek könyvelhetik el a legnagyobb
visszaesést, a 2006-os értéknek kevesebb, mint 70%-át tudták csak produkálni. A megye 5
csillagos szállodájának forgalmáról összehasonlító adatok nem állnak rendelkezésre
korábbról, 2007-ben 896 szállóvendéget fogadott a szálloda. Emelkedett a panziók (8%), az
üdülőházak (10%) és a kempingek (26,5%) vendégforgalma 2006-hoz viszonyítva. Ez utóbbi
minden más szálláshely-típusnál kiemelkedőbben. Jelentős csökkenést a turistaházak (12,4%) és az ifjúsági szállók (-29,3%) vendégforgalma mutat. A kereskedelmi
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szálláshelyeken a hazai vendégek száma stagnált 2007-ben, viszont a vendégéjszakák száma
6%-kal csökkent. A részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza (forrás: KSH).
Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma Somogy megyében 2006-2007
2006. év
2007. év
Átlagos
Átlagos
Szállástípusok
tartózkodási
tartózkodási
idő
idő
Vendégszám VendégéjszakaVendégszám Vendégéjszaka(fő)
szám (db)
(éjszaka)
(fő)
szám (db)
(éjszaka)
Összes
438 795
1 478 153
3,4
484 872
1 525 182
3,1
szállástípus
Szálloda típusú
330 051
1 038 714
3,1
366 498
1 062 801
2,9
egységek összesen
Szálloda
278 919
868 759
3,1
309 775
892 936
2,9
összesen
7 756
35 296
4,6
8 194
34 254
4,2
1* szálloda
48 200
197 629
4,1
36 721
135 304
3,7
2* szálloda
121 075
390 326
3,2
146 558
455 853
3,1
3* szálloda
101 888
245 508
2,4
117 406
265 798
2,3
4* szálloda
896
1 727
1,9
5* szálloda
51 132
169 955
3,3
56 723
169 865
3
Panzió
Egyéb szállástípus
összesen
Turistaszálló
Ifjúsági szálló
Üdülőház
Kemping

108 744

439 439

4

118 374

462 381

3,9

9 327
20 198
30 719
48 500

29 143
81 606
131 380
197 310

3,1
4
4,3
4,1

7 825
14 289
34 804
61 456

19 872
63 626
140 888
237 995

2,5
4,5
4
3,9

Mindebből kitűnik, hogy a minőségi szálláshelyek iránti igény nő. Az aktív turizmust, a
természet-közeliséget kedvelő turisták érdeklődésének fenntartására elengedhetetlen a
minőségei szolgáltatások fejlesztése. A statisztikai adatok kistérségenként eltérő képet
vázolnak fel a turizmus alakulásáról. Ez részben annak köszönhető, hogy a kistérségekben az
utóbbi évek fejlesztései területileg dekoncentráltan mentek végbe, a befektetések nagyságát
illetően pedig eltérő mértékűek voltak, így különböző forgalomváltozást indukáltak.
A barcsi kistérségben 21%-kal több vendég 16%-kal több vendégéjszakát töltött el az egy
évvel korábbihoz képest, ami az új barcsi termálfürdő vonzerejének is köszönhető. A marcali
kistérségben jelentősen nőtt a vendégek és a vendégéjszakák (277%) száma is, amelyet az
újonnan kiépített marcali fürdő jelentősen tudott befolyásolni.
A csurgói kistérségben kis mértékben emelkedett a vendégforgalom (2%). A kaposvári
kistérségben mintegy 3%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek a vendégek, mint 2006-ban.
Ez a tendencia elsősorban a 3 csillagos szállodák, a panziók és a turistaszállások tekintetében
érzékelhető. Jelentősen (közel kétszeresére) emelkedett a 2 csillagos szállodák
vendégforgalma. A kistérségben kiemelkedő eredményt ért el Hencse és Kaposvár (+35%).
Összességében a csurgói és a kaposvári kistérségben is csökkent a belföldi vendégéjszakák
száma.
A lengyeltóti kistérség az előző évihez hasonló vendégforgalmat bonyolított. A nagyatádi
kistérség vendégforgalma kettős képet mutat: míg a vendégek száma jelentősen (+12%-kal)
emelkedett, a vendégéjszakák száma 10%-kal csökkent. A csökkenés elsősorban a
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szállodákban, azon belül is a 2-3 csillagos hotelekben és a gyógyszállókban jelentős. A
belföldi vendégforgalom a nagyatádi kistérségben 17%-al csökkent 2006-hoz viszonyítva.
A vendégforgalmi adatokból általánosságban az a következtetés vonható le, hogy azokon a
területeken, ahol az utóbbi években jelentős turisztikai beruházások történtek, a turizmus
fellendülőben van. Ezek a beruházások a további fejlesztések, illetve a kialakítandó térségi
turisztikai termékek alapjaivá válhatnak.
3.5.3. Kétarcúság
Somogy településeinek fejlettsége nagy polaritást mutat. A megyeszékhely és a Balaton-part
fejlett településeivel illetve kistérségeivel szemben a hátrányos, valamint a leghátrányosabb
helyzetű kistérségek közé sorolt déli területek állnak.
Megyénkben élesen elkülönül egymástól az északi (Balaton közeli) és a déli (a megye jó 2/3át kitevő) területek turisztikai arculata. A magyarországi turisztikai irányítás Somogy megye
turizmusának kétarcúságát regionális politikájában is érezteti, hiszen amíg a területfejlesztésistatisztikai régiók a megyehatárok mentén érintik egymást, addig a turisztikai régiók
kijelölése nem mindig követte ezt a módszert. Megjelent az önálló Balaton Turisztikai Régió,
amelyhez Somogy, Veszprém és Zala megyék Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található
területei tartoznak. Az országos turisztikai irányításrendszerben önálló és szervesen
összefonódó területként jelenik meg. A megye területének 2/3-át kitevő déli részek pedig
Tolnával és Baranyával alkotnak közös turisztikai régiót.
A területi szemlélet még feltűnőbb az Magyar Turizmus Zrt. külföldre irányuló marketing
munkájában, amely az egész Dunántúlt egy egységként kezeli, a Balaton turizmusának
mintegy kiegészítőjeként. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az MT Zrt. külképviseleti szervei
(pl: Franciaország, Németország, Hollandia) 2009-ben marketing tevékenységük során
kiemelten foglalkoznak és nagyobb hangsúlyt fordítanak a Pécs EKF 2010 projekt
népszerűsítésére.
Tovább bonyolódik a kép, ha figyelembe vesszük a következőket:
• a Dél-Dunántúli Régió, mint területfejlesztési és tervezési egység, melynek Somogy
egésze része, önálló közigazgatási irányítási rendszer nélkül működik;
• Somogynak majdnem ugyanaz a harmada, amely része a Balaton Turisztikai
Régiónak, tagja ugyan a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek, de területileg nem esik
teljesen egybe vele. Bábonymegyer, Kapoly, Lulla, Sérsekszőlős, Somogymeggyes,
Tab, Torvaj, Zala települések csak az üdülőkörzet részei;
• Somogy jelenleg 11 statisztikai/tervezési kistérsége nem esik egybe azokkal az
önkormányzati közösségekkel, amelyek pl. turizmusfejlesztés érdekében összefognak.
A turisztikai magterületek meghatározása is egy új belső határvonal kialakításával járt;
• a somogyi turisztikai desztinációs magterületek szinte kivétel nélkül kapcsolódnak
(földrajzilag, történelmileg, kulturálisan) más megyékben lévő területekhez.
Bár a kompetencia-körök rendeletekkel szabályozva egyértelműen jelennek meg,
megnehezítik a turizmusfejlesztésről megyei szinten gondolkodók dolgát, illetve feltételezik
együttműködési formák kialakításának szükségszerűségét. A megyei közgyűlés hatáskörét és
így a megyei önkormányzat munkáját szabályozó törvény elsősorban koordináló feladatot
állapít meg a turisztika területén.
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E közegben a somogyi turizmus speciális adottságokkal rendelkezik és ugyancsak speciális
problémákkal küzd. A megye területén található Magyarország egyik legfrekventáltabb, ám
az utóbbi időben elismertségéből és keresettségéből sokat vesztett, ugyanakkor 2005 óta ismét
fellendülni látszó turisztikai desztinációja, a déli Balaton-part. A megye északi részének
turizmusát e terület közelsége alapvetően befolyásolja.
A megye déli része nem a Balaton vonzáskörzetéhez tartozik. Turisztikai szempontból
kevésbé fejlett, kisebb iránta az érdeklődés, infrastrukturális kiépítettsége gyengébb és
kevesebb a hajlandóság a terület lakosaiban is a turizmussal való foglalkozásra.
Míg a megye északi részén élők tradicionálisan a turizmusból szerzik jövedelmük jelentős
részét, és a Balaton-part háttérrégiója szerepét betöltő területek szintén profitálnak a
turizmusból, addig dél felé haladva a turizmus szerepe egyre csökken, majd a Dráva-parton
értékelődik fel újra. Ugyanakkor elszórtan megtalálhatók olyan, lokális vonzerőkre épülő
turisztikai erősségek, amelyek a jövőben is lehetőségekkel kecsegtetnek. Somogy legdélebbi
vidékén, a Duna-Dráva Nemzeti Park közelében ismét erősödik a turizmus szerepe,
köszönhetően az elmúlt években lezajlott ökoturisztikai fejlesztéseknek. Egyre nő az
érdeklődés a turisták részéről, ugyanakkor a komoly vendégforgalom kialakulásának gátat
szab, hogy a nemzeti park a természeti értékék védelmében erősen korlátozza a turisták
számát és mozgását.
A két turisztikai régió területén felmerülő célok Somogyban szerencsésen találkoznak. A
Balaton-parti tartózkodási időtartam megnyújtásának egyik lehetséges módja az, ha Somogy
turisztikai kínálatát szervezetten ajánljuk a tó mellé érkező turisták számára, folyamatosan
ellátva őket programokkal. A dél-somogyi attrakciók elszórtan helyezkednek el, ezáltal esély
van a frekventáltabb turisztikai desztinációkban tartózkodó vendégek átcsábítására a kevéssé
ismert területekre is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy meglehetősen nehéz elcsalogatni a
többségében sztereotíp igényekkel (napfény, meleg, víz, buli) nyaralni érkezőket a „Magyar
Tenger” partjáról.
Természetesen a turizmusfejlesztés nem jelent minden település minden lakosa számára
perspektívát. A települések adottságai eltérőek, a dömpingszerű turisztikai kínálat a minőség
és az összkép romlásához vezet. Ezért azokat a településeket célszerű előtérbe helyezni,
amelyeken az eddig elért eredmények alapján jogosan feltételezhető a turizmus fejlesztésének
és fenntartásának hosszútávú lehetősége.
A kistelepülések lakossága számára, mint kereset-kiegészítő lehetőség jelenthet sokat a
turizmus. Somogy Balatontól délre eső vidékein a turisztikai ágak közül olyan,
hagyományosan a vidékhez, a vidéki élethez kötődő kínálati tényezők jöhetnek szóba, mint a
falusi vendégfogadás, illetve az e köré épülő szolgáltatások, mint a horgász-, lovas-,
kerékpáros-, vagy a gasztronómiai- és borturizmus. Az ilyen turisztikai kínálat megteremtése
és fejlesztése annál is inkább kiemelkedő jelentőségű, mert a hagyományosan mezőgazdasági
alapú megélhetés falvainkban, kistelepüléseinken egyre inkább az ellehetetlenülés szélére
sodorja a családok egy részét. Az utóbbi időben született turizmusfejlesztési koncepciók
alapvető célkitűzései közé tartozik az ágazatban dolgozók, abból élők életkörülményeinek
javítása is. Ez különösen igaz a turizmussal, mint másodlagos jövedelemszerző
tevékenységgel foglalkozó, mezőgazdasági területeken élők esetében.
Nem a turisztikai lehetőségek feltárása, attrakciók kialakítása jelent gondot manapság e
településeken, hanem sokkal inkább azok kiaknázása, a potenciális vendégkör figyelmének
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felkeltése és a területre csalogatása. Illetve az, hogy a számtalan hasonló kínálattal rendelkező
szolgáltató egyedi és különleges terméket kínálva tudjon hosszútávon is a piacon maradni és
ott hatékonyan működni. Ehhez lenne szükség együttműködési fórumok kialakítására is,
amelyre, a már létrejött LEADER akciócsoportokon túl, a kifejezetten turisztikai összefogásra
épülő TDM szervezetek lehetnek alkalmasak. Ezek megalakulása jelenleg is folyamatban van
a megyében, létrejöttüket pályázati rendszer segíti.
Egyre nagyobb figyelem összpontosul az öko-turizmusra, amely viszonylagos olcsóságával,
újdonságával nagyszámú érdeklődőt vonz. Ugyanakkor a kistelepülések nehéz
megközelíthetősége, a fő közlekedési útvonalaktól való távolsága könnyen elrettenti a „nem
harcedzett”, sztereotip igényekkel rendelkező turistákat az útra keléstől. Somogyban a kínálat
e téren olyan nagy, hogy a 2003-ban megalkotott stratégia vezérgondolatává tette a vidéki
turizmus fejlesztését, azon belül az öko-turizmus égisze alatt az ott végezhető aktív
szabadidő-eltöltés lehetőségeinek fellendítését és propagálását.
A vonzerő növelésének, az érdeklődés fokozásának egyik járható útja, ha a település
megtalálja azt a különleges adottságát, egyediségét, amellyel hirdetheti magát a célközönség
felé. Ez az adottság éppúgy lehet értékes történelmi háttér, kulturális örökség, mint a
tradicionális helyi élet egy darabja. Az ezekre épített programok, fesztiválok a legbiztosabb
figyelemfelkeltő propagandái a rendező településnek. Ezek a rendezvények elősegítik a
vendégforgalom általános fellendülését is, ami a települést körülvevő kistérségek turizmusára
is pozitív hatással lehet.
Egy kistérségi/desztinációs összefogás, közös fellépés, többirányú propagandamunka nagy
jelentőséggel bírhat a figyelem felkeltésében, a vendégkör bővítésében. Ezen kívül a
fejlesztések kivitelezésének terhei is könnyebben viselhetők, hiszen a közösen, több
önkormányzat összefogásában benyújtott pályázatokat, a forrásokat kezelő minisztériumok,
regionális szervezetek is előnyösebben bírálják el.
3.5.4. SWOT analízis
Általános megyei gyengeség az egységes imázs hiánya, a megyén belüli szolgáltatói
együttműködés alacsony intenzitása.
Hiányzik egy átfogó, a megye turisztikai (és esetleg járulékos) szolgáltatásait felölelő,
naprakész turisztikai adatbázis. Az információhiány az utazni szándékozók tájékoztatását is
nehezíti, de a fejlesztési irányvonalak meghatározását sem könnyíti meg.
A szolgáltatók nem mindegyike kapcsolódik széles körben elfogadott minőségellenőrzési
rendszerekhez.
A SWOT analízis a megye Balaton Turisztikai Régió (BTR) területére illetve Dél-Dunántúli
Turisztikai Régió (DDTR) területére eső részeinek elkülönítésével készült annak érdekében,
hogy egymáshoz viszonyíthatóvá váljanak a jellemzők.
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Erősségek
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

BTR
Balatoni kultúrtáj
Védett természeti
értékek, Kis-Balaton
keleti határa
Néphagyományok,
kézműves
hagyományok
Történelmi borvidék,
borturisztikai és
gasztronómiai
rendezvények
Tradicionális és újabb
termál- és
gyógyfürdők, wellness
szolgáltatások
Aktív pihenés sokféle
lehetősége
Szakképzési bázisok
megléte
Szállodai kapacitás
gócterülete
Budapest irányából jó
megközelítés
A családos nyaralók
körében a balatoni
üdülés presztízse

•

•

•

•
•

•

•
•

DDTR
Viszonylagosan
érintetlen természeti
környezet, megkapó
kultúrtáj
Sok védett természeti
érték/terület, DunaDráva Nemzeti Park
Néphagyományok és
nemzetiségek
kultúrája, kézműves
hagyományok
Kultúrtörténeti
attrakciók
Önszerveződő borút,
aktív hegyközségek,
gasztronómiai
rendezvények
Tradicionális termálés gyógyfürdők,
egészségügyi ellátási
háttérrel is;
élményfürdők
Aktív pihenés sokféle
lehetősége
Szakképzési bázisok
megléte

2009/1. szám

Gyengeségek
•

•

•

•

•

•

BTR
Nyugati irányú
gyorsforgalmi út
hiánya
Települések
infrastrukturális
hiányosságai, arculati
hiányosságok
Fenntartható turizmus
másodlagos
jelentősége
Komplex turisztikai
termékek,
termékcsomagok kis
száma
Szolgáltatás színvonal
viszonylagos
hiányosságai
Számottevő történelmi
hátterű attrakciók kis
száma

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

DDTR
Kedvezőtlen
közlekedési
infrastruktúra
Sok a kistelepülés,
és a zsáktelepülés
Települések
infrastrukturális
hiányosságai,
arculati
hiányosságok
Szállodai szálláshely
kapacitás alacsony
aránya
Komplex turisztikai
termékek,
termékcsomagok kis
száma
Szolgáltatás
színvonal
viszonylagos
hiányosságai
Számottevő
történelmi hátterű
attrakciók kis száma
Nagy vonzerejű és
színvonalú
rendezvények kis
száma
Együttműködési
készség hiánya,
tőkehiány
Információs
csatornák
elégtelensége,
képzési
hiányosságok
Innovációs és
befektetői
hajlandóság alacsony
volta
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Lehetőségek
•

•
•

•
•

•

•

•
•

BTR
A Balaton jelenleg
pozitívan változó
imázsa
A befektetési
hajlandóság erősödése
A belföldi turizmus
érdeklődésének
látványos fokozódása
Pályázati lehetőségek
Desztináció
Menedzsment
szervezetek
létrehozása
Együttműködés délsomogyi
szolgáltatókkal
Csomag-ajánlatok,
komplex termékek
kialakítása
Innovatív termékek
fejlesztése
Klaszterbe tömörülés
(nem kizárólag megyei
szinten)

•
•
•

•

•

•
•

•

DDTR
Pályázati lehetőségek
Magterületi
lehatárolás
Desztináció
Menedzsment
szervezetek
létrehozása
Klaszterbe tömörülés
(nem kizárólag
megyei szinten)
A turizmus
szereplőinek
összefogása
Innovatív termékek
fejlesztése
Ökoturisztikai
hálózatok/állomások
létrehozása
Tematikus parkok
létrehozása
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Veszélyek
•
•
•
•
•
•

•

•
•

BTR
Szezonalitás
Rövid tartózkodási idő
Rövid szezon
Ebből adódó
munkanélküliség
Beutazó turizmus
visszaesése
Kisebb költési
hajlandóságú utazók
érdeklődése
Munkaerő
fluktuációja,
elvándorlás
Környezetvédelmi
hiányosságok
Negatív sztereotípiák
megerősödése

•
•

•

•
•

•

DDTR
A közlekedésfejlesztés lassúsága
Munkaerő- és
szakembermegkötőképesség alacsony
volta
Munkahelyteremtőképesség alacsony
volta
Környezetvédelmi
hiányosságok
Információ átadás
alacsony
hatékonysága
Az utazók
kismértékű
érdeklődése

A két turisztikai régió területének problémái részben azonosak, másrészt a hasonló jellemzők
éppen ellentétes előjelűek több esetben. A Balaton déli partja iránt nyitott családos nyaralók
számára a dél-dunántúli rész falusi turizmusa tradicionálisan a vidéki kikapcsolódási
lehetőségekkel alternatív programokat biztosít, hosszabb idő eltörlésére sarkall. A megyei
szakképzési bázisok a szakképzett munkaerő nevelésében, a számos vendéglátó és turisztikai
szolgáltató a gyakorlati képzésben és a foglalkoztatásban játszik szerepet. A két terület
összesen 14 fürdője eltérő igényű vendégeknek kínál szolgáltatásokat. A komplex turisztikai
termékek hiányát a csomagajánlatok kialakításában érdekelt desztináció menedzsment
szervezetek megalakulása oldhatja fel. A dél-dunántúli vidék közlekedési gondjait enyhíti, ha
meg nem is oldja az M7-es kiépülése. A dél-balatoni befektetői konjunktúra ráirányíthatja a
figyelmet a délebbi területekre is. A fejlesztéseknek köszönhetően a minőségi szolgáltatások
iránt érdeklődő utazók száma növekedhet a megyében.
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4. Kihívások Somogy turizmusa előtt – 2007-2013
4.1. MAGTERÜLETI LEHATÁROLÁS
Az eddigi pályázati rendszerek egyik kritikája arra mutatott rá, hogy a pénzösszegek
szétforgácsolódnak a sok pályázó között. Sok kisebb fejlesztés valósul így meg, amelyek nem
állnak össze komplex kínálattá, összességében nem indukálnak látványos fejlődést. Ehelyett
koncentráltabb támogatásnak kell megvalósulnia, kevesebb projekt egyenként jelentősebb
pénzkerettel való támogatása kiszámíthatóbbá teszi a beruházások megtérülését, hosszútávú
fenntarthatóságát.
Megfontolandó az is, hogy van-e értelme olyan helyen turizmusfejlesztést támogatni, ahol
jelenleg nincs alapja, hagyománya ennek a tevékenységi körnek. Különösen akkor, ha másutt,
ahol a helyi gazdaság kulcstényezője a turizmus, a már meglévő adottságokra, évtizedes
munka árán elért eredményekre alapozva lehetne továbblépni. Mindez gondolkodásmód
váltásra és a pályázati forráselosztás struktúrájának változtatására ösztönöz.
Első lépésként meg kellett keresni és objektív adatok, mérhető eredmények (kereskedelmi
szálláshelyek és vendéglátó-egységek forgalma, vonzerőleltár) alapján ki kellett jelölni azokat
a földrajzi területeket, ahol a turizmus gazdasági jelentősége már jelenleg is akkora, hogy
építhető rá a jövőben komplex fejlesztési elképzelés. Vagyis meg kellett keresni azokat a
településeket, amelyeken jelenleg is prosperál a turizmus. E településeket földrajzi
elhelyezkedésük, illetve turisztikai kínálatuk alapján olyan egységekké lehet integrálni,
amelyek alkalmasak arra, hogy közösen, komplex turisztikai kínálatot nyújtva jelenjenek meg
a turizmus belföldi és nemzetközi piacán, s így Somogy karakteres turisztikai desztinációivá,
egyedi kínálat alapján azonosítható termékeivé válhatnak. Ezen elvekre támaszkodva jött létre
a magterületi lehatárolás.
A Dél-Dunántúli Operatív Program turisztikai prioritása kiemelten szól a turisztikai
magterületek megállapításának, kijelölésének és a továbbiakban erre alapozható, területi
preferencián alapuló fejlesztések, összefogások szükségességéről. E turisztikai gócpontok
Somogyban nem minden esetben jelölnek már meglévő gazdasági és érdekközösségeket,
azonban tudatos és közös fejlesztésük olyan turisztikai célterületté avathatja azokat, amelyek
a modern értelemben vett turisztikai desztináció fogalmát is kimerítik. Ezekben a termékalapú
turizmusfejlesztés helyett a komplex desztináció-fejlesztés kerül előtérbe.
A magterületek lehatárolása és a magterületi státusz tudatosítása azok települési szintű
tagjaiban azért fontos, mert a DDROP 2007-2013-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési
kereteiből csak azok a települések részesülhetnek, illetve vállalhatnak a megvalósuló
projektekben gesztorként szerepet, amelyek tagjai valamelyik magterületnek. E tagság
megalapozója a Dél-Dunántúli Régió Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja, amely a
magterülethez való tartozás kérdéséről foglal állást a Dél-Dunántúli Regionális
Idegenforgalmi Bizottság döntése alapján. E magterületi leosztást a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács is jóváhagyta. A régiós lehatárolással összhangban a Somogy Megyei
Közgyűlés Turisztikai Bizottságának szakmai iránymutatása alapján történt meg a turisztikai
magterületek megyei szintű lehatárolása és nevesítése.
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A magterületi rendszer szükségszerűen rugalmas. Új turisztikai beruházások, új turisztikai
termékek, vagy a turisztikai kereslet súlypontjának alakulása folytán a magterületi határok
módosulhatnak, illetve új területek is létrejöhetnek. 2009-ben kerül sor a magterületi
lehatárolások felülvizsgálatára. Ennek során a már említett lehetséges változások mellett egy
további tényező is befolyásolja a lehatárolások területi alakulását. Mégpedig az, hogy a
magterületek kijelölése után eltelt két év során megmutatkozik az egyes lehatárolások
területén működő turizmusban érdekelt felek együttműködési hajlandósága. Elképzelhető,
hogy olyan együttműködések jönnek létre, esetleg hiúsulnak meg, amelyek a magterületi
leosztás átszabására ösztönöznek. Például olyan települések szolgáltatói fognak össze,
amelyek nem azonos magterületi lehatárolás részei. A minden bizonnyal megvalósuló,
megyehatárokon átívelő összefogások mellett, a turisztikai vagy akár statisztikai régiós,
határokon átnyúló együttműködések is elképzelhetőek. A földrajzilag, kulturálisan, vagy
turisztikai kínálati elemeiket tekintve egymástól távol eső, de jelenleg egy magterületet alkotó
települések egymástól független szervezeti együttműködéseket kezdeményezhetnek.
Somogy kiemelkedő turisztikai potenciállal rendelkező települései négy magterülethez
kerültek besorolásra:
• Dél-Balaton és háttértelepülései
• Kaposvár és környéke – Zselic
• Dráva-mente és Belső-Somogy
• Külső-somogyi tájegység
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Közülük három szorosan kapcsolódik a Somogy területén osztozó turisztikai régiók más
megyéiben található gócterületekhez, amit a fejlesztések során sem szabad figyelmen kívül
hagyni. Szükség esetén az együttműködés lehetőségét kell keresni, mint ahogy az elmúlt évek
során a Dráva projekt megyehatáron átnyúló fejlesztései során is történt.
Az alábbi, a DDOP által megalapozott és a Somogy Megyei Közgyűlés Turisztikai Bizottsága
által elfogadott turisztikai termékmátrix az egyes magterületeken szerepet játszó turisztikai
termékcsoportok jelentőségét és a javasolt fejlesztési súlypontokat mutatja:
Magterületek
Turisztikai
termékek

Dél-Balaton
és háttértelepülései

Kaposvár és
környéke Zselic

Dráva-mente
és BelsőSomogy

Külsősomogyi
tájegység

Vízi-és aktív
turizmus, wellness
Egészségturizmus
Lovas turizmus
Kerékpáros turizmus
Vadászat, horgászat
Ökoturizmus
Falusi turizmus
Bor-és gasztronómia
Golfturizmus
Kulturális turizmus
Konferencia-turizmus
Rendezvények
Innovatív termékek
(tematikus parkok)

Ez alapján az egyes magterületek kiemelhető termékei:
•

Dél-Balaton és háttértelepülései:
Vízi-és aktív turizmus, wellness
Bor és gasztronómia
Rendezvények
o Innovatív termékek
Dráva-mente és Belső-Somogy
o Ökoturizmus

•

o
o
o

•

•

Kaposvár és környéke – Zselic
o Egészségturizmus
o Lovasturizmus
o Konferencia-turizmus
o Innovatív termékek
Külső-somogyi tájegység
o Innovatív termékek

A magterületi lehatárolás elvégzése után az alábbi általános jellemzők fogalmazhatók meg a
termékkínálattal kapcsolatban. A megyei turisztikai vonzerők három alapvető kategóriába
sorolhatók már meglévő gazdasági erejük valamint annak tükrében, hogy fejlesztésre
érdemesek-e, illetve fejlesztésük a regionális fejlesztési elképzelésekkel párhuzamos-e:
• Gazdasági erejük szempontjából tradicionális a szerepe a balatoni vízi- és
üdülőturizmusnak, a gyógy-, termál- és wellness turizmusnak, a kulturális és
konferencia-turizmusnak.
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Somogy turisztikai arculatának meghatározó területei/ágai a drávai víziturizmus, a
Dráva-menti ökoturizmus, a kerékpáros turizmus, a lovasturizmus, a gasztronómiai- és
borturizmus, a természetjárás.
Új piaci szegmensek érdeklődését kelthetik fel Somogy iránt a vitorlás- és
jachtkikötők fejlesztése, az ökoturisztikai folyosók további fejlesztése, golfpályák
kiépítése, változatos tematikus parkok kialakítása.

Somogy esetében a kiemelkedő turisztikai vonzerőt a Balaton, a természeti környezet, a
termál- és gyógyvíz kincs, a kultúra, a hagyományok, a gasztronómia és a borászat, valamint
a megye területén elszórtan megtalálható aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosító
szolgáltatók jelentenek. A vonzerők nagyobb kihasználtságának, az irántuk való érdeklődés
fokozásának feltétele lenne a szálláshelyek, a közlekedés és a turisztikai szolgáltatók fogadó
környezetének infrastrukturális fejlesztése.
Hiányos az egyes megyei turisztikai programelemek összefonódása, egymásra épülése,
valamint a hasonló kínálatú szolgáltatók együttműködése. Megyén belüli csomagajánlatokkal
ritkán találkozni. Az utóbbi évek turisztikai fejlesztései ugyanakkor ez utóbbinak kedveznek
pl. az ökoturizmus terén.
A szezonalitás problémája az egész megyére jellemző, de különösen a Balaton közelében
komoly gond, hiszen a szezonon belüli és azon kívüli időszak vendégforgalmi,
programkínálati jellemzői között lényegesen nagyobb a kontraszt, mint a délebbi területeken.
Ez a turisztikai vonzerők koncentráltságát is jelenti egyben.
Igaz ugyan, hogy a mátrixban nem jelenik meg önálló elemként a sportturizmus, bár
megyeszerte számos profi és amatőr sportesemény kerül megrendezésre, amelyek
rendszeresen többezres érdeklődő tömeget vonzanak, és a következő év talán
legjelentősebbnek ígérkező innovatív beruházása is sportrendezvény – a MotoGP – köré épül;
de mindezen események részét képezik a kiemelt súlypontú rendezvények termék-csoportnak.
4.1.1. Dél-Balaton és háttértelepülései magterület
A megyei magterületi leosztás követi az északi és déli turisztikai pólus területi megoszlását,
így a Balaton-parti és közeli területek 37 települése a „Dél-Balaton és háttértelepülései”
magterületének részét képezi: Andocs, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonendréd,
Balatonfenyves, Balatonföldvár, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő,
Balatonszabadi, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak,
Buzsák, Fonyód, Gyugy, Karád, Kéthely, Kőröshegy, Kötcse, Látrány, Lengyeltóti,
Lulla, Marcali, Ordacsehi, Pusztaszemes, Ságvár, Siófok, Somogybabod, Somogytúr,
Somogyvár, Szántód, Szólád, Szőlősgyörök, Vörs, Zamárdi.
Ezek a települések Lulla kivételével a Balaton Turisztikai Régió települései is egyben (Lulla a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései közé tartozik csupán.) A terület fő jellemzői:
• a Balaton jelenleg pozitívan változó imázsa
• belföldi turizmus további erősödése
• beutazó turizmus visszaesése
• kisebb költési hajlandóságú utazók érdeklődése
• minőségi infrastruktúra hiánya
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jelenleg viszonylag magas befektetői kedv
a családos nyaralók körében a balatoni üdülés presztízsének erősödése
az átlagos tartózkodási idő rövid
szezonalitás
rövid szezon.

Somogy megye első-, az ország második számú fő turisztikai célpontja a Balaton, amely
vezető turisztikai desztinációja a Dél-Dunántúli Régiónak is. A balatoni üdülőkörzethez 17
partközeli és 49 parttól távolabbi település tartozik Somogy megyében.
A balatoni turizmus fejlesztésének elsődlegessége nem vitatható, a 2007-2013. közötti
időszak fejlesztési forrásainak jelentős része erre a magterületre kell, hogy irányuljon. Fontos
célkitűzés, hogy a Balaton háttértelepülései is nagyobb mértékben részesüljenek a Balaton
turizmusából, ami a vonzerők számának növelésével, programkínálat bővítésével és mindezek
ismertté tételével érhető el.
A magterület kínálatának alapja természetesen a Balaton 75 km hosszú déli partszakasza,
illetve az ott található településsor. Ez a terület részesült az elmúlt 50 évben a legnagyobb
összértékű turisztikai célú beruházásból megyénkben, a magántőkétől az állami szféráig
egyaránt. A magterület fő vonzerői és lehetőségei:
• ideális környezet a klasszikus vízparti üdülésre;
• könnyen melegedő, sekély vizű, kisgyermekes családok számára ideális partszakasz;
• strandok és kiegészítő kínálatot nyújtó fürdők, élményfürdők, wellness szolgáltatók;
• Balatonboglári Történelmi Borvidék, Dél-Balatoni Borút, éttermek;
• a borhoz, a gasztronómiához, a kultúra különféle ágaihoz kapcsolódó rendezvények;
• az építészeti örökség turisztikai hasznosítása;
• az aktív kikapcsolódási lehetőségek nagy száma (lovaglás, horgászat, technikai
sportok, vitorlázás, …);
• profi és amatőr sportrendezvények (Balaton-átúszás, Mozdulj Balaton, stb.);
• balatoni ingerklíma;
• a természeti környezet, amelyhez a déli partról látható Balaton-felvidék látványa is
tartozik.
A magterület fő célcsoportjai a gyermekes családok, a fiatalok és az idős korúak. Ez utóbbi
célcsoport megnyerése a szezonhosszabbításban kínál lehetőségeket.
A vendégfogadás alapja a magánszálláshelyektől a 4 csillagos szállodákig terjedő férőhely
kapacitás. A beutazó turisták mellett az egyre bővülő és a Balaton iránt fokozottan érdeklődő
belföldi turisták is döntően a 3-4 csillagos szállodák iránt érdeklődnek a kereskedelmi
szálláshely vertikumból. Elmondható, hogy a Balaton-térsége rendelkezik a legnagyobb
magánszálláshely kínálattal nemcsak megyei szinten, de országosan is. Ezek a Balatoni
üdültetés hagyományos szálláshely típusai, amelyek sajnos bizonyos hányadukban a fekte-,
illetve a szürkegazdaság számára termelik a bevételeket. Továbbra is szükség van erre a
szállástípusra, azonban meg kell teremteni a feltételét annak, hogy a házak, apartmanok,
szobák kiadása a szakmai elvek messzemenő figyelembevételével történjék. Ez nemcsak az
utazók, de a célterület turisztikai szolgáltatóinak is érdeke.
Mind a magánszálláshelyek, mind pedig a kereskedelmi szálláshelyek esetében elvárás a
színvonalas környezet és állapot.
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A termékmátrix alapján a magterület kiemelt turisztikai termékei a következők:
Vízparti üdülés
A Balaton környezete a vízparti üdülés ideális területe. Magyarországon adottságaiban
hasonló konkurenciával nem kell számolni. A hasonló kínálatú belföldi üdülőhelyek
elaprózottak, kínálatuk kis vertikumot ölel fel.
Európai viszonylatban konkurensének – alapvetően a napfényre, fürdőzésre épülő kínálati
sajátossága miatt – leginkább az Adriai tenger tekinthető. Továbbá a vitorlázásra is alkalmas,
kulturális turizmus célpontjaként is ismert európai nagytavak Ausztriától Olaszországon át
Svájcig. Ez utóbbiak azonban más célcsoport elérésében érdekeltek magasabb árfekvésük és
kevéssé kedvező éghajlati adottságaik miatt.
A tavi fürdőzéshez kapcsolódó probléma a jó időjáráshoz való kötöttség, amit orvosolandó, az
utóbbi időben több magterületi településen is építettek – a strandot kiegészítő –
medencefürdőt, illetve fedett, esetenként termálvizes medencét. Ezeknek részben a
kisgyermekes családok számára van jelentősége, még biztonságosabb fürdési lehetőséget
kínálva a kicsiknek. Másrészt a fedett fürdők a wellness iránt érdeklődőknek is kínálnak
felüdülést. Az élményfürdők alapvetően a szezonhosszabbításban, szabadidős programkínálat
növelésében játszanak nagy szerepet. Ennek a Balaton közelében van további jelentősége, pl.
fedett élményfürdő-központ építésével.
A vízi aktív turizmus alapja a tó környékén uralkodóan fújó észak-északnyugati, változó
erősségű szél. Ennek köszönhetően kiváló vitorlás terep a Balaton, aminek erősítésére az
elmúlt időszakban komoly vitorláskikötő fejlesztések valósultak meg. Ez új piaci szegmensek
érdeklődésének felébredését vonhatja maga után. A vitorlásturizmusban nagy tartalékok
rejlenek: jelenleg a hajók száma csak egyharmada/egynegyede a tó kapacitásának.
A vitorlások mellett hozzátartoznak a tó képéhez a szörfösök is. Egyelőre nem kínál a tó
számukra épített központot. Az evezés nem különösebben terjedt el a tavon, pedig ebben is
vannak kiaknázatlan lehetőségek. A motoros vízi járművek (motorcsónak, jetski) magáncélú
használatának tilalma kedvez a fürdőzés zavartalanságának, ugyanakkor távol tart a tótól egy
viszonylag tehetősebb piaci szegmenst. A magterületen található számos víztározó, illetve
halastó egy része azonban ezen a területen is kihasználható lenne, a balatoni üdülés
nyugalmának megőrzése mellett. Ez utóbbi azért is merülhet fel, mert nincs kialakult és
meghatározó piaca a magterületen a horgászturizmusnak, annak ellenére sem, hogy ehhez
minden alapvető adottsága megvan.
Gasztronómia és borturizmus
A gasztronómiai és borturizmus alapja a Balatonboglári Történelmi Borvidék, ahol már a
római időkben is magas színvonalú szőlőtermesztés folyt. A borvidék nagyrészt löszös talajú
dombvidéken terül el, melynek éghajlata kiegyenlített, szélsőségektől mentes. Ez utóbbi a
Balaton jótékony hatásai közé sorolható. Somogy borászata és az ahhoz kapcsolódó
gasztronómiai és kulturális programok kitűnő kiegészítői a Balaton partján üdülő vendégek
számára felkínált programlehetőségeknek, sőt arra is alkalmasak, hogy önálló attrakcióként
szerepeljenek. A Különleges asztali örömök Somogyban rendezvénysorozat keretében évente
átlagosan 10-12 rendezvény kerül megrendezésre a magterületen, többségében a szezon
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idején. A rendezvénysorozatnak azonban nem minden gasztronómiai esemény tagja, ezért az
ilyen jellegű programok száma több a fent említettnél.
A borkóstolás, a borospincékben történő hangulatos vendéglátás kiváló kiegészítője lehet a
turizmus egyéb területeinek, hiszen a külföldi vendégek – különösen a Balaton mentén
nyaralók - fogékonyak a magyar bor kínálta szabadidős programokra. Ez a szőlőtermeléssel
foglalkozó vállalkozásoknak kínál kiváló lehetőséget, amennyiben a pincéiket
vendégfogadásra, vendéglátásra, borkóstoltatásra alkalmassá teszik.
A borturizmusban rejlő lehetőségek kihasználásának hosszú távú alapfeltétele a termelt bor
minőségének garantálása. További fejlesztési terület a vendéglátóhelyeken a borkultúrához
kapcsolódó alapismeretek elterjesztése, az üzemeltetők érdekeltségének növelése a helyi
borok kínálatban tartására. Nem jelentős a borvidéki marketingmunka.
Rendezvények
A Somogy Megyei Önkormányzat Turisztikai Irodája közel 700 rendezvényt tart számon
Somogyban 2008-ban, a szervezők, a kulturális intézmények, a polgármesteri hivatalok
megkérdezése alapján. Ezek közül közel 300 kulturális, gasztronómiai, amatőr és profi sport
program kerül megrendezésre a magterületen, többségében a turisztikai szezon idején. A
programszervezés eltérő minőségű és hatékonyságú.
Innovatív termékek
A turisztikai innovatív termékek kialakítása terén elmondható, hogy ez a magterület a
legvonzóbb a megyében a nagybefektetők körében. Ezt az utóbbi időben megismert befektetői
elképzelések sora is mutatja (SCD Holding, OTP Ingatlan Zrt., Martinsa-Fadesa cégcsoport,
Sedesa csoport). A tervek között motoros gyorsasági versenypálya, golfpálya, a vízparti
üdülés különféle ágaihoz köthető tematikus üdülőfalvak kialakítása található meg.
A termékmátrix másodlagosan kiemelt termékei között a kerékpáros turizmus és az
egészségturizmus áll.
Kerékpáros turizmus
A megye domborzati viszonyai és természetadta lehetőségei kedvezőek a kerékpáros turizmus
számára. Hosszú táv megtételére alkalmas kerékpárútban azonban hiány mutatkozik,
egymástól függetlenül helyezkednek el az útszakaszok.
Kerékpározás szempontjából az utóbbi idők legnagyobb fejlesztése a Balatoni Bringa Körút
kialakítása a térségben. Ez nem jelenti teljesen új nyomvonalú út kialakítását, számos
szakaszán a meglévő, viszonylag kis forgalmú utak képezik részét a bringaútnak. Az út
kijelölése nem jelenti a bringakörúttal kapcsolatos munkák végét. Gondoskodni kell a
karbantartásról, elő kell segíteni a kerékpáros szolgáltatások (szerviz, kölcsönzés)
megjelenését az út mentén, hiányoznak az ilyen szolgáltatást biztosító együttműködési
hálózatok.
A bringaút kiépülésével a megye északi része egy alapvető érdeklődésre számot tartó
kerékpárúthoz jutott, ám ennek nincs összeköttetése a megye délebbi területeinek egymástól
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is szétszórtan kiépített kerékpárútjaival. Ez a célterület megközelíthetőségét, tematikus
termékcsomagba integrálását nehezíti.
Nincs kiépített szervizhálózat sem a kerékpárutakra épülve, s a megye délebbi területein az
utak gondozása, karbantartása is gondot okoz. Többek között a Balatoni Bringa Körútnak
sincs igazán gazdája. Így a karbantartás, tisztítás nem az európai normáknak megfelelő
szinten áll. Ez a hiányosság a megye délebbi területeire még inkább igaz.
Fontos lenne a meglévő kerékpárút-hálózat összekötése, különös tekintettel arra, hogy
megyénk kerékpáros tranzitfolyosója lehetne a Balatoni Bringa Körútnak és a Dráva somogyi
szakasza mentén a közeljövőben építendő/meghosszabbítandó Három Folyó Kerékpáros
Útvonalnak. Ehhez a közúti forgalomtól védett, új kerékpáros útvonal kijelölése,
pihenőhelyek, kerékpárkölcsönzők kialakítása szükséges.
Egészségturizmus
Az egészségturizmus alapját a térségben a siófoki, a buzsáki és a marcali fürdők jelentik.
Jövőbeni lehetőség a lefojtott táskai kút vízkincsének hasznosítása. A meglévő fürdők részben
a tó háttértelepüléseinek kínálatát gazdagítják, ám a buzsáki fürdő jelentős fejlesztésre szorul.
Fejlesztése érdemes, hiszen elavultsága ellenére még mindig meg tudta őrizni népszerűségét
egy hagyományosan ide járó fürdővendégkör számára.
A termálvízkincs hasznosításának újszerű megoldását jelenti annak elszállítása a lelőhelyről
olyan területekre, ahol a kereslet felvevőképessége erősebb. Erre Siófokon van példa, a
nagyberényi vízre alapozott fedett fürdő- és wellness-szolgáltatással is rendelkező szállodák
esetében.
További termékcsoportok
Bár a termékmátrix nem emeli ki az egész magterületre vonatkozóan, mégis elmondható,
hogy más turisztikai ágak is számottevőek kisebb területeken. Siófok térségében az utóbbi
időben a konferencia-turizmus erősödött meg. A hivatásturizmus ágai közül az incentive
turizmus feltételei is adottak.
Lovasturizmus
Lovas rendezvények, elsősorban fogathajtó versenyek és lovardák képviselik a lovasturizmus
lehetőségeit, az előbbi mint program, utóbbi pedig, mint aktív turisztikai kínálati elem jelenik
meg. Fogathajtó versenyek és kiépített pályák viszonylag nagy számban találhatók a
magterületen. Lovas túraútvonalak érintik a területet, összekapcsolódnak más magterületek
útvonalaival. Ugyanakkor kevés a minősített lovarda. A Pannon Lovasakadémiához hasonló
minőségű lovas központ kialakítása a fogathajtó versenyeknek rendszeresen otthont adó
Balaton közeli területeken is indokolt.
A lovasturizmus más turisztikai ágakkal való összekapcsolására, járulékos funkciók
kiváltására is lehetőség van. Ilyen például az innovatív termékek esetében komplex lovas
központ, vagy a kulturális turizmus terén a magyar vidéki életet bemutató tematikus park
(hasonlóan a volt szántódpusztai Siótour intézményhez) kialakítása, esetleg az üdülőkörzetek
autós túlzsúfoltságának enyhítésére a személyszállítás problémáinak lovas megoldása.
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Horgászturizmus
A horgászturizmusról azt gondolhatnánk, hogy egy tó partján ennek nagy a jelentősége,
azonban ez mégsem jellemző. A horgászok nagy része helyi lakos, vagy a területen második
otthonnal rendelkező és rendszeresen ott tartózkodó ideiglenes lakos. Közel 300 000 aktív
horgász él Magyarországon, számukra a Balaton is lehetne turisztikai cél, de jelenleg nem áll
rendelkezésre sem megfelelő infrastruktúra, sem pedig megfelelő halállomány a tóban ahhoz,
hogy igényeiket kielégíthesse. Horgászturizmus kapcsán a Balaton hátterében húzódó
halastavak is számításba jöhetnek. A Balatonon már hallani lehet horgászfalvak, kempingek
átalakításával létrejövő horgászturisztikai központok kialakításának tervéről. Ennek
mesterséges tavainkon is lehet jelentősége.
Ökoturizmus
Az ökoturizmus szempontjából a magterület legjelentősebb része a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park gondozásában lévő Kis-Balaton megyénk területére átnyúló része. Továbbá a
háttérterületek erdei és tavai jöhetnek szóba az ökoturizmus számára. Ugyanakkor az erdők és
a nagyberek vadjai a vadászturizmus alapját is adják egyben.
A fenntartható fejlődés, illetve a fenntartható turizmus elve rendkívül fontos az ökoturizmus
terén. Somogyban példaértékű lehet az a kezdeményezés, amely ezen elveknek megfelelve
igyekszik a turizmus és gazdaságfejlesztés terén előrelépni a Nagyberek területén. Olyan
vidéken, amely javarészt a Balaton háttérterületének számít. A Nagyberek Natúrpark
önkormányzatai a természeti környezet, a települési és kulturális adottságok összehangolt
fejlesztésében látják a jövőt.
Sportturizmus
Szinte valamennyi sportág alkalmas arra, hogy színesebbé tegye Somogy és a Balaton
turisztikai kínálatát. Olyan sportesemények és sportágak felkarolása indokolt, amelyek az
adott turisztikai desztináció kínálati elemeihez leginkább kapcsolhatók. Ezek gondos
kiválasztásával és az űzésükhöz szükséges infrastruktúra (sport- és rekreációs terek)
kiépítésével kielégíthető az aktív-, sport- és wellness-turizmus által e téren támasztott igény.
Megvizsgálandó a Balaton térségében az üdülőövezeti jelleghez igazodó, egyéb sportágak
fejlesztése is, például az extrém sportok területén. Bár a Balaton vizén nem engedélyezett a
jet-ski használata, felmérendő, hogy van-e igény és megvalósíthatók-e pályák a Balaton
háttérterületének, Somogy délebbi területeinek víztározóin. Szintén az üdülőövezeti jelleghez
kapcsolódhatna különféle edzőtáborok létrehozása. A Balaton kiváló adottságait a szörfözés
tekintetében ki kell aknázni.
Külön figyelmet kell fordítani az ifjúsági és a senior sportlehetőségekre. Ez a turisztikai
szezon megnyújtását segítheti. A már jelenleg is futó ifjúsági sportprogramok közül a
legjelentősebb Kaposvár ifjúsági futball találkozója, amelynek jogait 5 évre előre lekötötte a
megyeszékhely. Különféle sportágak edzőtáborai is helyet kaphatnának a megyében. A senior
találkozók, táborok kedvelt helyszíne az utószezonban a Balaton-part. Ezek korcsoport
specifikus sportprogrammal és egészségturisztikai lehetőségekkel való megtöltése még
vonzóbb úticéllá avathatja megyénket. Mindehhez csomagajánlatok kialakítása szükséges és a
megcélzott vendégkör igényeihez igazított szolgáltatáspaletta összeválogatása, kialakítása.
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A sportturizmus keretében amatőr és profi sportolók, érdeklődők igényeinek kielégítésére jó
adottságokkal rendelkezik a terület. Az amatőr programok közül kiemelendő a Balatonátúszás, amely Európa egyik legnagyobb tömegsport rendezvénye. Több alkalommal
felmerült ennek csomagajánlatként való kínálása. A javasolt 3-5-7 napos rendezvénycsomag
kialakítása eddig nem történt meg, és kifejezetten nehéz feladat is lenne, tekintve, hogy a
Balaton-átúszás évenkénti időpontja nehezen határozható meg, az időjárás függvényében a
gyakran az előre kiadottól eltérő időpontban kerül lebonyolításra. Egy ilyen, több tízezres
közönséget vonzó program mellé nehéz többnapos rendezvényt építeni.
Több sportágban kerül megrendezésre jelentős, sok embert megmozgató, turisztikai
szempontból sem elhanyagolható esemény: Dzsúdó Balaton Bajnokság, Mozdulj Balaton!
programok, triatlon, különféle strandsportok (röplabda, kézilabda, foci), úszás, vitorlázás,
szörf, kerékpározás.
Kulturális turizmus
Számos balatoni település igyekszik kulturális programokkal szélesíteni turisztikai kínálatát.
Ezek részben hagyományokra épülő rendezvények, másrészt sok érdeklődőt vonzó,
divatosnak nevezhető, főként zenei események. Elsősorban a háttértelepülések rendelkeznek
olyan népi hagyományokkal, illetve egy-egy művész életéhez, munkásságához köthető
múzeummal, kiállítóhellyel, amelyekre rendezvények szervezhetők.
4.1.2. Kaposvár és környéke – Zselic magterület
26 település tartozik ehhez a magterülethez, amely magában foglalja a megyeszékhely
Kaposvárt, és az egyik legkarakteresebb Dél-Dunántúli tájegység, a Zselic somogyi részét:
Bárdudvarnok, Baté, Bőszénfa, Cserénfa, Gálosfa, Hedrehely, Hencse, Kadarkút,
Kaposgyarmat, Kaposmérő, Kaposszerdahely, Kaposújlak, Kaposvár, Kiskorpád,
Nagyberki, Patca, Simonfa, Somogyaszaló, Somogyszil, Szenna, Szentbalázs,
Szilvásszentmárton, Taszár, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál.
A terület fő vonzerejét Kaposvár kulturális és sportrendezvényei és fesztiváljai adják. A
Kapos-völgye és a Zselic falusi turizmusának egyik központja. Kaposvár közelsége
kedvezően hat azokra a turistákra, akik keresik a vidéki, falusi élet nyugalmát, de nem
szeretnék a „külvilágtól elzárt” helyen tölteni idejüket.
A turisztikai kínálat alapja:
• a mezővárosi múltú vidéki város hangulata, kulturális öröksége (Rippl-Rónai,
Vaszary);
• hivatásturizmus (konferenciák szervezése);
• kulturális rendezvények: Farsang, Tavaszi fesztivál, Festők városa, Szentjakabi nyári
esték, Múzeumok éjszakája (Szennában), Csiky Gergely Színház, Gyermekszínházak
biennáléja;
• sportesemények: bajnoki sportmérkőzések (röplabda, kosárlabda, labdarúgás),
Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál, Pannon Lovasakadémia
rendezvényei;
• élményfürdő;
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természeti környezet, főként a Zselic túraútvonalai;
mesterséges tavak (Deseda, Petörke-völgy, Bánya);
falusi turizmus (Zselic), ökológiai szemléletű életmód bemutatása (Patca, Visnye 1 );
aktív turizmus: lovaglás, horgászat, vadászat, kerékpározás.

A magterület célközönsége változó. A megyeszékhely kulturális értékei valamennyi
korosztály számára rendelkeznek kínálattal. A Zselic falusi vendéglátói elsősorban a családos
nyaralók, a kerékpáros és bakancsos túrázók számára kedvelt úticélok. A felsőfokú oktatási
intézmények a magasabb igényű szakmai előadók, hivatásturisták célpontjai.
A termékmátrix alapján a fő turisztikai termékek a következők:
Egészségturizmus
Az egészségturizmus mind a négy megyei magterület esetében kiemelt fejlesztési irányvonal,
azonban a mátrix szerint egyedül Kaposvár környékén jelenik meg elsődleges turisztikai
ágként. Ez nem alapvetően a megyeszékhelyen található fürdőre alapozva történhet, hiszen a
magterületek közül a Dráva-mentén, Belső-Somogyban és a Balatonon található
mennyiségileg a legtöbb fürdő, közöttük több gyógyvizes. Fontos egészségturisztikai telepítő
tényező az egyre fejlődő Kaposi Mór Oktató Kórház, valamint a Kaposvári Egyetem
Diagnosztikai Központja.
A kórház és a diagnosztikai központ szakemberállományát és szakértelmét alapul véve a
kaposvári fürdő területén működő nappali kórház fejlesztése került az elképzelések közé a
városi önkormányzatnál.
2008 áprilisában a Kaposvári Egyetemen megrendezett II. Terület- és vidékfejlesztési
konferencián az egészségturisztikai fejlesztési lehetőségek újabb irányai kerültek napirendre,
elsősorban a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Központja kapacitására alapozva. Itthon
kevesek által ismert tény, hogy például a nyugat-európai országokhoz képest nálunk rövidebb
a diagnosztikai központban lefolytatható speciális vizsgálatokat és kezeléseket (CT, MR,
szimulátor) megelőző várakozási idő. Külföldi egészségbiztosító társaságokkal
együttműködve, ezt a kapacitás-felesleget egészségturisztikai kínálati elemként lehetne
hasznosítani.
Jelenleg is érkeznek vizsgálatokra, gyógykezelésekre betegek a kaposvári diagnosztikai
központba Magyarország területéről. E betegek azonban nem képviselnek nagy költési
hajlandóságot. Költekezőbb, és elsősorban külföldi páciensek megnyeréséhez a járulékos
szolgáltatások (turisztikai szempontból alapszolgáltatások) minőségi fejlesztése kell.
Legelőször is komoly szálláshelyfejlesztő beruházás szükséges.
További felvetésként hangzott el a Pannon Lovasakadémia szolgáltatásaira alapozható
rehabilitációs gyógykezelés-kínálat szélesítése és értékesítése. Jelenleg is foglalkoznak autista
illetve mozgássérült gyermekek gyógy-lovagoltatásával, és további külföldi megkeresések is
érkeztek hozzájuk.
Ez utóbbi két gyógyturisztikai lehetőség nem köthető egyetlen speciális adottságú helyhez,
nagy a potenciális konkurencia a témában. Ugyanakkor egy jelentős, elismert lovas-központ
1

Jelenleg nem tagja a magterületnek
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hírnevére alapozott szakellátás-kínálat, ami kellőképpen sokrétű és minőségű alap- és
kiegészítő szolgáltatásokkal párosul, úttörő lehet ebben a szegmensben. Alapvető gond
ugyanakkor a minőségi szállásadás feltételének hiánya. Ez a gyógyhelyek többségénél
probléma Somogyban, az egészségturizmuson kívül más turisztikai ágak számára is gátló
tényező: pl.: hivatásturizmus.
E két újszerű egészségturisztikai tevékenység összeköthető fürdők szolgáltatásaival,
beilleszthető a jelenleg még hiányzó összehangolt fejlesztési irányvonalba, az
egészségbiztosítókkal a kapcsolat elmélyítését feltételezi. Egy, a pozitív élményekre nagyon
érzékeny szegmens érdeklődésének és elismerésének megnyerésével a somogyi turizmus
sokat érő szájpropagandához is juthat.
Lovasturizmus
A magyar lovas tradíciók és Somogy természeti környezete igazi vonzerőt jelenthet Európa
lovas társadalma számára. A megyében több lovas turisztikai létesítmény található, ezek közül
számos Kaposvár környékén működik. Kiemelkedik közülük egyediségével és világhírével
Kassai Lajos Bárdudvarnok-Kaposdadai lovas központja, amely a lovasíjászat fellegvára.
A lovardák magas száma a magterületen, köszönhető a megyeszékhely és a hozzá tartozó
település-hálózat lakossági igényeinek is. A lovas központok nagysága és színvonala
ugyanakkor nagyon eltérő, a vállalkozások döntően futószárazással, rövidebb távú
túralovagoltatással, csillagtúrázással foglalkoznak. A lovas központok többsége ma még nem
tud szállást vagy vendéglátást biztosítani a vendégeknek, ezért ösztönözni kell színvonalas
szálláshelyek kialakítását. A legnépszerűbb és legjobban jövedelmező (többnapos)
túralovaglás egyelőre csak elszórt jelenség. Ennek egyik oka, hogy problémát jelent a
többnapos lovastúra-útvonalak kialakítása, hiszen a területek jelentős része magánkézbe
került. A régi, kipróbált útvonalakat tehát újra kell szervezni.
A nemzetközi szinten is ismert és elismert Pannon Lovasakadémia, amely talán a lovassport
legjelentősebb somogyi bázisa, nemrégiben Európa bajnokság rendezésére is lehetőséget
kapott. Esetében, amellett hogy része lehet a megyei lovasturisztikai hálózatnak, a legnagyobb
problémát a minőségi szálláshelyek hiánya okozza.
Konferencia-turizmus
A konferencia-turizmus tőkeigényes turisztikai ágazat. A nemzetközi konferenciák kétötöde a
speciálisan erre a célra kiépített kongresszusi központok szolgáltatásait keresi. Egy új
konferencia-turisztikai helyszín csak hosszú felkészülés és jelentős beruházások után képes
sikeresen működni. A nemzetközi konferenciaszervezés során azokkal a szakmai
szervezetekkel kell jó kapcsolatokat kiépíteni, amelyek rendszeresen szerveznek tagjaiknak
találkozókat a világ valamely táján.
A konferencia-turizmus alapját a megyeszékhely tudásbázisai adják. Elsősorban a Kaposvári
Egyetem és a Kaposi Mór Oktató Kórház, továbbá a Pécsi Tudományegyetem kaposvári
képzési központja.
A magterületen konferenciák rendezésére alkalmas helyiséggel, technikailag is felkészült
épületekkel az egyetem és a főiskolai kar rendelkezik. Az egyetemi előadótermek akár
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többszáz fő befogadására is képesek, s mellettük kisebb termek is rendelkezésre állnak
szekcióülések, egyéb találkozók lebonyolítására.
Viszont nem kapcsolódik hozzájuk olyan szálláshely, amely a szakmai találkozókra érkező,
jellemzően igényesebb vendégkör fogadására lennének alkalmasak. A város szálláshelyei
távol esnek az egyetemtől és nem rendelkeznek megfelelő kapacitással. A többnapos szakmai
találkozók megszervezéséhez tehát elengedhetetlen egy többszáz fő befogadására alkalmas,
legalább 4 csillagos szálloda a megyeszékhely környékén.
További hiányosság a megközelíthetőség. A külföldi vendégek, illetve szakmai körök
megnyerésében sokat javítana egy közeli repülőtér, gyorsforgalmi út.
Innovatív termékek
E magterületen a természetközeliség és a kaland ad témát innovatív turisztikai termékek
létrehozásához. Kaposváron a Cseri park területén többhektáros családi kalandpark építése
tervezett, a projekt már pályázati szakaszban van. A kaland turizmus speciális típusát jelenti a
„Somogy Trophy” autós túraverseny. A Zselic lankái között, a megkapó kultúrtáj adta
környezetben a természetközeli életmód bemutatására nyílhat lehetőség. Erre ugyan
szétszórtan már vannak is példák, de egységes fejlesztési terv, például az „Zselici édenkert”
program megvalósítása még várat magára.
Másodlagos turisztikai termékek:
Vízi- és aktívturizmus
Ennek alapja a 12 km hosszú, Kaposvár mellett található Deseda tó. A területen található
számos kisebb víztározó az aktív víziturizmus számára nehezen használható. A Deseda ilyen
irányú fejlesztése a kaposvári önkormányzat elképzelései között is szerepel. A területen a
tradicionálisan jelenlévő evezős sportok fejlesztésére is lehetőség van.
Falusi turizmus
Somogy talán legkarakteresebb falusi turista központja a Zselic. Szenna neve országos
ismertségű e témában. A természetközeli és az aktív turisztikai lehetőségekre alapozva e
turisztikai ág nagy lehetőségeket rejt magában.
A megyei falusi turizmus koordinálására hivatott szervezet, a Somogy Megyei Faluturizmus
Szövetség megújulásra szorul. A múltban – eltérően más megyék hasonló szervezeteitől –
nem az egyének, hanem a tevékenységnek otthont adó települések önkormányzatainak
egyesületi tagságát szorgalmazták. Ez nem segítette a hatékony szervezeti rendszer kiépülését.
A szállásadással foglalkozó családok közül sokan elvesztették bizalmukat a szövetséggel
szemben. Jelenleg Somogy megyében 47 minősített szálláshellyel rendelkező szállásadója
tahja az egyesületnek, ami lehetőséget teremthet a szervezeti rendszer megújítására is.
A falusi turizmus fejlesztési igénye két összetevőből áll:
• Szükséges megteremteni a kistérségek, települések egyedi arculatát, azonosítani a
térségbeli egyedi attrakciókat, erősíteni a helyi identitástudatot. Az egyes kistérségek
egyediségének kialakításához, önmeghatározásához más kistérségektől való karakteres
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A falusi turizmus magában foglalja a helyi termékek és szolgáltatások fogyasztását,
színesíti a szálláshely kínálatot, és ezzel alternatív bevételi forrást jelent az ott élők
számára. E komplexitás tekintetében a falusi turizmus még nem tölti be a kívánatos
szerepet. Kitörési pontot jelenthet a térségek számára a megfelelő minőségű és
mennyiségű szálláshelyek fejlesztése, új, piacképes kínálatok kimunkálása, a
fejlesztési törekvések összefogása, ezzel komplex falusi szolgáltatási ellátórendszer
kiépítése.

Kulturális turizmus
Ezen a téren a megyeszékhely kulturális örökségére – festők és más művészek helyi kötődése,
színház, apátsági romok – továbbá a megyei szintű kulturális központ szerepére és az
egyetemvárosi rangjára lehet építeni. A magterület településein számos kézműves és
iparművész dolgozik. Bárdudvarnok kézműves alkotó telepén a nem túl gyakori
üvegművesség honosodott meg. Szenna szabadtéri néprajzi gyűjteménye egyedülálló.
Minderre számos rendezvényt építenek a magterületen, elsősorban a megyeszékhelyen.
Rendezvények
Többségében a megyeszékhely programjai említhetők itt meg, kevés kivételtől eltekintve
(Festők városa hangulatfesztivál, Farsang, profi sport rendezvények,…). A környező
településeken a Különleges asztali örömök Somogyban rendezvénysorozat számos programja
zajlik. A megkérdezések alapján elmondható, hogy évi közel 200 rendezvény közül lehet
választani a magterületen évente.
Nem kiemelt termékek:
Ökoturizmus
A Zselic egyedi természeti környezete ennek a turisztikai ágnak is teret adhat. Főként a
bakancsos erdőjárók számára kiváló a terep. Számos turistaház található a magterületen, a
turistautak a megye más területei felé is elvezetnek. Új fejlesztés a SEFAG ZRt. kardosfai
ökoturisztikai bemutató központja és 3 csillagos szállodája, amely a régi vadászkastély
funkcióit egészíti ki a mai kor igényei szerint.
Golfturizmus
Somogy jelenleg egyetlen golfpályája Hencsén található. Egyik bizonyítéka annak, hogy a
nehezen megközelíthető turisztikai attrakciók is lebonyolíthatnak minőségi vendégforgalmat,
ha szolgáltatásuk színvonala vagy kínálatuk egyedi. Ez a golfpálya rövidesen komoly
konkurenciával néz majd szembe a több balatoni településen a közeljövőben épülő pályák
miatt.
Sportturizmus
A megyeszékhely több sportágban is rendelkezik az országos sport élvonalához tartozó
csapattal. Kaposvár ad otthont évről-évre a Gyermek futball világtalálkozónak. Ezek, illetve a
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csapatok által játszott mérkőzések ugyanúgy rendszeres vendégforgalmat generálnak, ahogy a
már említett Pannon Lovasakadémia lovas versenyei.
4.1.3. Dráva-mente és Belső-Somogy magterület
A magterület 30 települése:
Babócsa, Barcs, Berzence, Csokonyavisonta, Csurgó, Csurgónagymarton, Darány,
Drávatamási, Gadány, Görgeteg, Gyékényes, Háromfa, Kaszó, Kutas, Lábod, Lad,
Nagyatád, Őrtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Rinyaszentkirály,
Segesd, Szenta, Somogybükkösd, Somogyudvarhely, Szulok, Vízvár, Zákány,
Zákányfalu.
A terület célközönségét a kínálathoz igazodva a fiatal és a középkorú korosztály adja, a
családos nyaralókkal együtt. Az idősebb korosztály ezen a területen is elsősorban a
szezonhosszabbítás terén lehet számottevő. Egyedi színfolt a minőségi szállásnyújtásban
Kutas-Kozmapuszta, ahol Somogy és a Dél-Dunántúl egyetlen 5 csillagos szállodája található.
A terület fő turisztikai vonzereje a termékmátrix szerint az ökoturizmus. A turisztikai
attrakciófejlesztés ennek jegyében indult meg, a vendégfogadás feltételei további javításra
szorulnak.
Somogy nagy kiterjedésű, viszonylag érintetlen természeti környezettel rendelkezik. Az
ország legérintetlenebb folyója, a Dráva, a déli megyehatárt képezi. A Duna-Dráva Nemzeti
Park a Dráva-medencét, a megye területén elszórtan két tájvédelmi körzetet (Zselic, Boronkamellék), és további 8 természetvédelmi területet felügyel. E területek, valamint a további
számos helyi védettségű természeti érték megközelítését turistaútvonalak és szigetszerűen
kialakított, nem hálózatba szervezett kerékpárútvonalak segítik. Somogy 3 kisvasútjából
jelenleg 2 működik. Mindhárom működő kisvasútja (Balatonfenyves, Kaszó, Mesztegnyő)
védett természeti látnivaló területére viszi/vihetné az utazót. A magterületen a Kaszói Állami
Erdei Vasút található. A különböző mértékben védett területek nagy része szabadon
látogatható, kivéve a nemzeti park gondozásában lévő, fokozottan védett területeket, genetikai
rezervátumot.
A bakancsos turisták számára kiépített, rendszeresen, ám a forráshiány miatt kis
hatékonysággal karbantartott jelölésű turistaútvonalak állnak rendelkezésre. Elszórtan erdei
tornapályák, tanösvények is találhatók itt, továbbá madárlesek, esőbeálló-pihenők,
bemutatóhelyek. Ez utóbbiakra jó példa a petesmalmi vidrapark, a SEFAG kardosfai
ökuturisztikai bemutatóhelye, a Duna Dráva Nemzeti Park drávaszentesi bemutatóterme.
A természetvédelem és az ökoturizmus összefonódására példa a Somogy Természetvédelmi
Szervezet által kialakított „zöld folyosó”, amelynek állomásaira (a szervezet kezelésében álló
területekre) gyermek és felnőtt csoportoknak szerveznek programokat: Nagyberek-Fehérvíz;
Somogyfajsz - Kund kastély és Pásztorpark; Boronkai tavak – Ciframalom; Mikei tavak;
Lábodi tavak – Petesmalom Vidrapark; Csokonyavisontai tavak.
Az ökoturizmus magterületi hátterét alapvetően a Dráva-medence különböző mértékben
védett vidéke képezi (a Duna-Dráva Nemzeti Park gondozásában), továbbá a Baláta-tó, kiváló
vadállományú erdők, kisvasút. Az ökoturisztikához kapcsolt aktív pihenés (lovaglás,
kerékpár, evezés) és az egészségturizmus számára is alkalmas a magterület.
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A Dráva-mente és Belső-Somogy magterületen az elmúlt években Somogy legnagyobb
komplex turisztikai beruházása valósult meg. A Dráva-projektben Somogy és Baranya öt
kistérségének (csurgói, nagyatádi, barcsi, sellyei, siklósi) 29 települési önkormányzata, a
Duna-Dráva Nemzeti Park, a Dráva-menti Tájvédelmi és Turisztikai Egyesület és a két
megyei önkormányzat összefogásában 44 beruházás valósult meg 1,1 mrd forint értékben. Az
együttműködők közös pályázatot nyújtottak be a Baranya Megyei Önkormányzat
gesztorságával "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" címmel. A
háromlépcsős projekt az Európai Unió társfinanszírozásában valósult meg. Somogy e három
kistérsége a legelmaradottabbak közé tartozik. A fejlesztés tehát olyan helyen indítja meg a
gazdasági élet, a turizmus fellendülését, ahol kiemelkedő szükség van innovációra.
A kulcsgondolat az ökoturizmus fejlesztése volt, s a Dráva-projekt, eleget téve a fenntartható
turizmus követelményének, oly módon valósítja meg a Dráva-térség turizmusba való
bekapcsolását, hogy mindeközben tekintettel van Magyarország legérintetlenebb folyója, és
az azt övező védett természeti környezet állapotára, védi és megőrzi annak értékeit. A
turisztikai vonzerők esetében egyedülálló természeti értékekre, néphagyományokra,
művészeti értékekre, valamint a már működő aktív-turisztikai lehetőségekre építettek. A
projekt somogyi helyszínein elsősorban a meglévő épületek új hasznosítását oldják meg, de
számos új létesítmény is épült, így pihenőhelyek, túraállomások, esőbeállók, madárlesek,
bemutatóhelyek, szálláshelyek. A projekt keretében megvalósult marketing munka 25 millió
forint értékű.
A Dráva-projekt során megvalósult fejlesztések Somogyban:
• Babócsa: őrház és híd a Basakertben
• Barcs: strand a Dráva partján, Rinya-híd
• Berzence: bemutatóterem, madármegfigyelő
• Csurgó: turistaközpont a közösségi házban, madármegfigyelő
• Drávaszentes 2 : DDNPI bemutatóház
• Gyékényes: bemutatóterem a búvárbázison
• Nagyatád: látogatóközpont a szoborparkban
• Őrtilos: túraállomás a régi iskolában, madármegfigyelő
• Porrog: Török-tóka pihenőhely, madármegfigyelő
• Porrogszentkirály: bemutatóterem a régi iskolában, tájház, madármegfigyelő
• Somogybükkösd: turistapihenő, madármegfigyelő
• Zákány: kilátó
• Zákányfalu: turistapihenő
A komplex fejlesztés következő lépése a szakemberképzés megvalósítása lehetne, illetve már
lezajlottak a TDM szervezet létrehozására irányuló első egyeztetések.
A jövőben a magterület vélhetően legjelentősebb turisztikai beruházása, az uniós
társfinanszírozásban, a fenti 5 magyar kistérség és a határ-menti horvát megyék
összefogásában megvalósuló Három Folyó Kerékpáros Túraútvonal somogyi szakaszának
kiépítése lesz. Az útvonal jelenleg Baranyából érkezve Barcsig tart, ám a fejlesztési
elképzelések szerint a Barcs–Berzence–Murakeresztúr útvonalon halad majd tovább Zala felé.
A Dráva-projekt szempontjából a fejlesztés jelentősen megkönnyítheti a turisztikai vonzerők
megközelíthetőségét.
2

Jelenleg nem tagja a magterületnek
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Határövezetről lévén szó, a magterület fontos része az interregionális együttműködésnek, a
határon átnyúló, horvát területekkel egységes Dráva-menti turisztikai desztináció
kialakításának. A magterület e fejlesztésekkel egy példaértékű ökorégió részévé válhat. A
magterületek esetében kiemelt fontosságú partnerségi összefogás jelentőségét ez a
megvalósult projekt és a jövőben tervezett fejlesztési célok is igazolják.
Másodlagos turisztikai termékek:
Vízi és aktív turizmus
A Dráva, és a Gyékényes környéki kavicsbánya tavak szolgálnak kitűnő helyszínéül. A Dráva
ilyen irányú hasznosításánál a nemzeti park szabályozását is figyelembe kell venni, aminek
elsődleges érdeke a természeti környezet védelme. A Dráván éppen ezért korlátozott a turista
fogalom. Ugyanakkor ez a szabályozás a Drávát exkluzív víziturisztikai célterületté avathatja.
A kavicsbánya tavak régóta a helyi lakosság kedvelt szabadidős pihenőhelyei. A környék
fogadó infrastruktúra fejlesztése nélkül azonban nem válhat jelentős fogadóterületté.
Egészségturizmus
Somogy legtöbb fürdője ezen a magterületen található. Kiemelendő, hogy a Nagyatádi
Gyógyfürdő esetében rendelkezésre áll egy kórház is, amely kiegészítő elemként szakorvosi
ellátást tud nyújtani. Továbbá meg kell említeni a magterület és a kapcsolható települések
több, főként helyi jelentőségű fürdőjét, amelyek az utóbbi években a szinten tartás feladatát
sem tudták megoldani, s ellehetetlenültek. Több fürdőben viszont jelentős beruházások
történtek az utóbbi években (Barcs, Csokonyavisonta, Nagyatád).
Vidéki aktív turizmus
Az ökoturizmushoz, mint elsődleges elemhez kapcsolódóan számos turisztikai ág iránt merül
fel igény a térségben: lovas-, kerékpáros-, horgászturizmus, továbbá vadászturizmus. A
természetben folytatott tevékenységeknek általában kedveznek Somogy adottságai, azonban
meg kell említeni azt is, hogy a megye a kullanccsal egyik leginkább sújtott területe az
országnak. Ez a viszonylag magas erdősültség és az érintetlen természeti környezet
következménye, a hasonló adottságokkal rendelkező megyékre szintén jellemző. Sajnos ez a
téma a turizmushoz nem mindig együttműködően viszonyuló sajtó számára támadási terep
lehet. Fel kell készülni a kérdés kezelésére, a megelőzésre, a védekezésre, orvosi
segítségnyújtásra.
A vidéki aktív turizmusra is igaz a megállapítás, hogy elsősorban a megközelíthetőség
lehetőségein kell javítani. Kerékpárutak, kerékpáros és vízitúra állomáshelyek, kiszolgáló
létesítmények kellenek. Jellemzően a Dráva völgyében kezdődtek meg ilyen irányú
fejlesztések. Azonban különösen a komplex, teljes körű fejlesztések rendkívüli tőkeigénye
pályázati forrásokból nehezen elégíthető ki, esetenként csak részfeladatok elvégzését teszi
lehetővé, kontrasztokat hagyva maga után.
A kapcsolódó, aktív turisztikai tevékenységekhez megfelelő ellátás (technikai és étkezési),
felszerelt állomás (vizes blokk, bútorzat), szálláshely és útvonal kialakítás szükséges. Az ide
szorosan kapcsolható falusi vendéglátás szolgáltatásköre is egyre inkább speciális igényeket
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(családi üdülés, folklór, népi kultúra, aktív programok) kell, hogy kielégítsen. Az ökoturizmus
más turisztikai ágak kiegészítője, illetve összekötője is egyben.
Ez Somogy vadban leggazdagabb területe, ahol a bérvadásztatás régi hagyomány. Somogy
megye közel 600.000 hektárnyi vadászterületének vadállománya kedvező összetételű: gím- és
dámszarvas, vaddisznó, muflon, apróvadak. Erdőségekhez kapcsolódó híres vadászterületek a
megyében: Lábod és környéke, Belső – Somogy erdei, Somogyszob – Kaszó, a Tab – Gamás
– Koppányvölgye környéki vonulat dombjai Külső – Somogyban, Marcali környéke, továbbá
a Zselic valamint a Nagyberek. A kedvező adottságok ellenére meg kell jegyezni, hogy a
vadászat nem a tömegturizmus része, az abban felhalmozódó bevételek sem elsődlegesen a
turizmusba kerülnek vissza. Ugyanakkor a tehetős vendégkört vonzó szolgáltatás
multiplikátora lehet más turisztikai ágaknak. Ehhez meg lehet találni a kapcsolódást pl. az
egészségturizmushoz vagy a hivatásturizmushoz. Ismét a tudatos, együttműködésekre
alapozott, közös fejlesztési irányvonal meghatározása válik indokolttá.
Egy–egy horgászvíz specializációja versenyképessé és keresetté teheti azt viszonylag nehezen
megközelíthető területeken is (Háromfa – Bojli tó). A horgászat jelenleg önállóan nem jelent
vonzerőt Somogyban, ugyanakkor kiegészítője lehet más turisztikai ágnak.
Nem kiemelt termékek:
Borturizmus
Csurgó és Zákány környékén a jelentős hagyományokkal rendelkező borászatra is lehet
építeni. Itt található Somogy önszerveződő borútja, a Dráva-menti Borút. Az együttműködés
nem újkeletű. Az összefogás kezdeményezői már évekkel ezelőtt próbálkoztak egy olyan,
komplex turisztikai kínálatot nyújtó, nem csak turisztikai szolgáltatókat egyesítő közösség
létrehozásárval, amely a mai TDM szervezetekre emlékeztet.
Sportturizmus
Somogy egyik legjelentősebb sportbázisa található Nagyatádon. Iron Man, triatlon
eseményeket, strand labdajátékok bajnokságait rendezik itt, nemzetközi vendégforgalmat
generálva. A térség egészség- és vidéki aktívturisztikai potenciáljához kötődve komplex
termékcsomagok kialakítására alkalmas szolgáltatás- és élményvertikumot képeznek.
4.1.4. Külső-somogyi tájegység magterület
Területileg a legkevésbé egységes. Ide tartozik a Boronka-vidék, Nagyszakácsi illetve Igal és
Tab térsége. 24 települése a következő:
Bonnya, Böhönye, Felsőmocsolád, Fiad, Igal, Kisbárapáti, Libickozma, Mernye,
Mesztegnyő, Mike, Miklósi, Nágocs, Nagybajom, Nagyberény, Nagyszakácsi, Nemesvid,
Ráksi, Somogyegres, Somogygeszti, Somogysimonyi, Somogyvámos, Tab, Vése, Zics.
Mivel a magterület településeinek turisztikai kínálata igen szétszórt, nem összefüggő,
egymással szerves egységet nem képvisel, nehéz egységes képet adni róla, nehéz karakteres
turisztikai célterületként bemutatni. Ez a legeklektikusabb turisztikai magterületünk. A
jövőkép kialakítása ezen a magterületen a legnehezebb, hiszen az alapok tisztázása is gondot
okoz.
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A meglévő adottságok alapján az aktív (lovas turizmus, golfturizmus, vadászat, vízi turizmus,
kerékpáros turizmus és természetjárás) és a falusi turizmus desztinációjává válhat a térség. A
viszonylag nagy földrajzi távolságok miatt talán itt a legnagyobb a veszélye az
együttműködési hajlandóság hiányának, a közös alapok meglelésének. Különösen, ha azt is
figyelembe vesszük, hogy egyes részei más-más magterülettel állnak viszonylag szoros
(gazdasági, kulturális) kapcsolatban.
A kínálat főbb elemei: az igali gyógyfürdő, a nagybajomi és nagyberényi termálfürdők, a
Boronka Tájvédelmi Körzet, Mesztegnyő megőrzött népi hagyományai, Nagyszakácsi
gasztro-kulturális öröksége, a somogyvámosi Krisna-völgy, rendezvények, népi iparművészek
munkássága.
A termékmátrix egyetlen kiemeltje az innovatív termékfejlesztés, ami szintén arra mutat rá,
hogy még kialakulatlan a terület turisztikai képe. Hiányzik a jó marketing alapjául szolgáló
karakteresség. Ezen a téren a nemesvidi szafari park ötlete már régóta ismeretes. Megvalósult
és folyamatosan bővülő innovatív helyszín a Krisna-völgy, ami azonban nem a
tömegturizmus helyszíne.
Bár nem került kiemelésre a termékmátrixban a bor és a gasztronómia, Somogy egyik
legkarakteresebb és legnagyobb rendezvénye látogatható itt minden augusztusban, a
Nagyszakácsi Királyi Szakácsok Viadala. Az innovatív termékfejlesztéshez kapcsolódva
adódott egy középkori mintagazdaság létrehozásának ötlete, ami a helyi háromnapos szezont
nyújtaná meg és töltené ki tartalommal akár egész évben.
A másodlagos turisztikai termékek között megjelenik az egészségturizmus a három fürdőre
épülve. Ezek közül jelenleg csupán Igal működik teljes szolgáltatás kínálatával. A nagy
kiterjedés lehetővé teszi önálló lovastúra útvonalak kialakítását. Főként a Boronka erdősége
kínál gazdag vadászati lehetőséget, ugyanitt számos halastó is található. Itt található
Mesztegnyő és környéke, ahol megyénkben először honosodott meg a falusi turizmus
tevékenysége. Az adottságok kedveznének, és a területek között is válogatni lehetne egy
golfpálya létesítéséhez, ám a tervezett Balaton környéki pályaépítések meglehetősen nagy
konkurenciát jelentenének.

4.2. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
Az előző fejezetek helyzetelemzéseiből levonható az a következtetés, hogy Somogynak
komoly fejlesztésekre van szüksége a turizmus területén. A fogadóképesség és az
infrastruktúra javítása éppúgy kiemelt feladat, mint az együttműködési rendszerek kialakítása,
vagy a termékfejlesztés, a képzés és továbbképzés összehangolása.
A fejlesztések egymásra is hatnak. Egyes megvalósuló elképzelések szükségessé teszik az
előrelépést más területen is. Például a komoly kapacitásbővüléssel járó szálláshelyfejlesztések
a szakképzett munkaerő iránti keresletet növelik. Somogy érdeke, hogy a fejlesztéseknek
köszönhetően helyi munkaerő találjon munkát, így a szakképzés fejlesztése is érdek. A
fejlesztések átgondolt megvalósítása lehetővé teszi a turizmushoz kapcsolódó gazdasági ágak
és társadalmi igények párhuzamos, illetve szükség és lehetőség szerinti előzetes fejlesztését.
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4.2.1. Dél-Dunántúli Operatív Program
A régiónkban megvalósítandó fejlesztések irányvonalát 2013-ig a Dél-Dunántúli Operatív
Program adja. A program második prioritása a régió turisztikai potenciáljának erősítése, ezen
belül alapvetően három területet céloz meg:
1. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása
2. Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése
3. A turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése
A fejlesztésekhez komoly anyagi háttér szükséges, ennek előteremtése során
Magyarországnak, és így megyénknek is, eddig nem tapasztalt lehetősége nyílik Európai
Uniós tagságának köszönhetően. Mivel az uniós támogatási rendszer régiókban gondolkodik,
így a 2007-13-ig terjedő időszakban a Dél-Dunántúli Régiónak 42 milliárd forintnyi vissza
nem térítendő támogatás felhasználására nyílik lehetősége a turizmus fejlesztés területén. A
támogatás pályázati úton nyerhető el.
A támogatás az önrésszel együtt – hozzáadva a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010
programhoz rendelt 30 milliárd forintos támogatási keretet, és átlagosan 35%-nyi támogatás
tartalommal számolva – közel 110 milliárd forintot tesz ki.
Eddig 5 pályázati kiírás jelent meg a DDOP programján belül turizmus-, illetve ahhoz
kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés témakörében:
1. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása
2. Helyi jelentőségű egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése
3. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése
4. Szálláshelyek fejlesztése
5. A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális
fejlesztések megvalósítása
A Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása és a helyi jelentőségű egészségturisztikai
fejlesztések ösztönzése pályázatok előzsűrizése során 9,7 milliárd forint támogatás talált
gazdára a Dél-Dunántúli régióban. A szálláshelyfejlesztések fontosságát mutatja, hogy a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 9,5 milliárd forintot különített el a DDOP keretében e
célra. A szálláshelyfejlesztés alapvető a turizmusfejlesztés szempontjából, hiszen csak ott
képzelhető el minőségi turizmus, ahol a vendégfogadás feltételei is minőségiek. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a magasabb kategóriájú szállodákban magasabb a kihasználtság, az ide
érkező vendégek költési hajlandósága is nagyobb. Somogy minőségi szálláshelyei a Balaton
térségére koncentrálódnak. Ez gátat szab a tótól távolabbi területek turisztikai fejlesztésének.
Hiába vannak attrakciók, fejlesztési elképzelések, ha nem biztosítható az azokat igénybe vevő
vendégek megfelelő ellátása. Ugyanakkor hiába van minőségi ellátás, ha a vendég nem érzi
vonzónak a célterületet turisztikai termékek hiányában.
„A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” című pályázat mindhárom érintett
statisztikai régió területén meghirdetésre került. Az elosztásra szánt pénzösszeg Somogyban a
legnagyobb az érintett megyék közül, 2,7 mrd Ft.
E pénzügyi keretek azonban csak úgy aknázhatók ki, ha megfelelő minőségű és léptékű
elképzelések projektgazdái tudnak pályázni a megjelenő pályázati kiírásokra. A DDOP-s
turisztikai kiírásokra benyújtott pályázatok témáiból kitűnik, hogy a tervezett fejlesztések
irányvonalai a kulturális-, az öko-, a gyógy- és aktívturizmus felé mutatnak.
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A komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása terén Somogyból Kaposvár és Nagyatád
városa nyújtott be pályázatot. A fejlesztés iránya mindkét esetben a kultúra és a
természetközeli életmód, illetve ezek összekapcsolása. Kaposváron a kalandpark létrehozása,
a Rippl-Rónai emlékmúzeum felújítása, a Deseda körüli ökoturisztikai lehetőségek
kiaknázása a cél. Nagyatádon ökoturisztikai fejlesztésekre készülnek, valamint a faszobrász
szoborpark felújítására. Ez a projekt összekapcsolódik a kaszói ökoturisztikai fejlesztésekkel.
A fürdőfejlesztésre kiírt pályázaton Csokonyavisonta, Igal, Barcs, és Kaposvár fürdői
próbálnak fejlesztési támogatáshoz jutni. Ezen fejlesztések központi témája a
gyógyszolgáltatások kibővítése, részben pedig a kiszolgáló helyiségek fejlesztése és a
racionális működtetés feltételeinek kialakítása. Tudatos szolgáltatási spektrumszélesítésre a
kaposvári és a barcsi fürdő törekszik, a másik két fürdő célja az általa jelenleg kiszolgált piaci
szegmens igényeinek fokozott kielégítése, szolgáltatásainak szűk körű fejlesztése.
A somogyi Balaton-térség DDOP-s projektjei elsősorban a kulturális alapú attrakció- és
helyszínfejlesztést tűzték ki célul, a programszervezéstől a színpadépítésig. Második
leggyakoribb cél a kikötő- és vitorlás-szolgáltatások fejlesztése, az infrastrukturális
beruházásoktól a komplex termékcsomag kialakításig. A települések arculatának, jellemzően
a tófürdők szolgáltatás-színvonalának fejlesztése áll a harmadik helyen. Továbbá a gyógy- és
az ökoturisztikai fejlesztések merülnek fel. Sajnos, egyetlen kivétellel valamennyi pályázó
vízparti település, a Balaton háttértelepülései nem pályáztak. Ennek az ötlethiányon kívül oka
lehet az is, hogy a pályázati kiírásban az igényelhető minimum támogatás mértéke 20 millió
forint volt, ami az 50-85%-os támogatás intenzitás mellett, a fejlesztés pénzigényétől függően,
tízmillió fölötti önrész meglétét feltételezi. Ugyanakkor a 85%-ban támogatott ökoturizmus
terén éppen a háttértelepüléseknek van megfelelő adottságuk a fejlesztésekre, mégsem
jeleskedtek projektötletekkel.
A szállodafejlesztések irányvonala a szolgáltatásbővítés és a színvonalemelés felé mutat.
Jellemzően a 4 csillagos szállodák kialakítása a cél. A szolgáltatáskörök közül a wellness és a
konferencia témakörében terveznek fejlesztéseket. Több kastélyszálló illetve kúria szállodai
hasznosítása is a tervek között szerepel, de megtalálható a megyeszékhely jelenleg
legnagyobb kapacitású szállodájának arculati-építészeti rekonstrukciója is.
4.2.2. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Sok helyen hangoztatott gondolat, hogy a turizmusfejlesztés egyben területfejlesztési ág is,
segítségével és multiplikátor hatása révén gazdaságélénkülés érhető el. Az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengelye „a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság
diverzifikálása” nevet kapta, amelynek egyik pontja turisztikai tevékenységek ösztönzését
emeli ki, mint kulcsfeladatot, a vidéki élet foglalkoztatási és gazdasági jellemzőit figyelembe
véve. A turizmusfejlesztés a több lábon állás lehetőségét teremti meg a jelenleg egyoldalú
gazdasági alappal rendelkező területen. A turisztika fejlesztésének támogatását alapvetően a
regionális operatív programokban kezelik, kivéve azokat a tevékenységi köröket, amelyek az
agroturizmus kategóriájába tartoznak. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program az
agroturizmust a személyi jövedelemadózásról szóló 1995. évi CXVII. törvény 59. cikke
alapján határozza meg. Azokon a településeken, amelyeken a népsűrűség kisebb, mint 100
lakos km2–ként és a lakosságszám nem haladja meg az 5000-et, az agroturizmushoz
kapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatások körébe tartozik a halászat, a vadászat, az erdő- és
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lovas turizmus. Ezek a vidéki életmódhoz szorosan kapcsolódó konkrét turisztikai ágak illetve
szolgáltatás-körök a következők:
• falusi szálláshelyfejlesztés
• vidéki ifjúsági szálláshelyek kialakítása
• szezonális és agroturisztikai szolgáltatások
• lovas szolgáltatások
• a természeti és erdei turizmus szolgáltatásai
• horgászturizmus
• borturizmushoz kapcsolódó fejlesztések
A felsorolásban szereplő valamennyi turisztikai ág megtalálható Somogy turisztikai
kínálatában. Abból adódóan, hogy a támogatási rendszer népsűrűség és lakosságszám alapján
határozza meg a támogatható településeken működő szolgáltatók körét, sajnos többeket ki is
zár a szakági támogatási programból. Ugyanakkor nagy segítséget nyújt a kistelepülések
alternatív jövedelemszerzési lehetőség után kutató lakói számára. Ez annál inkább is igaz,
hogy a támogatható kedvezményezettek körébe belekerültek a természetes személyek is.
A helyi kezdeményezések felkarolására, a komplex, nem csak turisztikai alapú vidékfejlesztés
ösztönzésére az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatja LEADER
akciócsoportok létrejöttét. A csoportok saját fejlesztési stratégiájukba építhetnek turisztikai
vonatkozású részeket, az együttműködő partnerek ugyanakkor szélesebb körű gazdasági
együttműködés megvalósításában érdekeltek.
A jövőben az egyik alapvető turizmusfejlesztési cél a Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek (TDM) létrehozása. Ezek munkája kifejezetten a turizmusra fókuszáltan szintén a
térségfejlesztés. Érdemes megvizsgálni az azonos, vagy hasonló területen működő LEADER
és TDM szervezetek közötti együttműködés lehetőségeit, például a pályázati célkitűzések
összehangolásában.

4.3. TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZERVEZETEK
A turizmus célterületi szervezeti irányítása Magyarországon még csak elvétve kipróbált
jelenség. A jól prosperáló külföldi példák (Ausztria, Horvátország) azt mutatják, hogy az erre
alkalmas szervezeti forma a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezet lehet. A
TDM szervezetek létrejötte a turizmusban érdekelt szervezetek és személyek önkéntességén
alapul, beleértve az együttműködési hajlandóságot is. Ez, különösen egymástól viszonylag
nagy földrajzi távolságra lévő, vagy közeli, de karakteresen eltérő turisztikai adottságú,
ugyanakkor azonos magterületi települések között nem minden esetben tűnik könnyen
érvényesíthetőnek, pl.: Nagyberény-Nagyszakácsi, vagy Nagyatád-Barcs. Esetenként
szemléletmód-váltás szükséges az együttműködés lehetőségeinek és szükségszerűségének
felismerésére.
A TDM (célterületi turizmusirányítási) szervezetek létrehozása gyökeres változást jelent a
turizmus-irányítás területén, a központi irányítás helyett a helyi, a feladatok megoldásában
közvetlenül érintett személyekre helyezi át a döntési felelősséget. Ezen alapelvnek a stratégiai
céllá emelkedett TDM szervezeti rendszer és magterületi közösségi marketingfejlesztési
kezdeményezések folytán, különösen megnő a jelentősége.
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A felülről vezérelt terület/turizmusfejlesztés hátránya, hogy a pályázati témák
meghatározásakor nem állnak rendelkezésre megalapozott terület-specifikus igényfelmérések,
emiatt fennáll a veszély, hogy a fejlesztések egysíkúvá válnak. Például olyan területeken is
gyógyfürdőt, kongresszusi központot vagy lovas-turisztikai bázist szándékoznak létrehozni,
ahol erre nincsenek meg a kedvező feltételek. Alapvető az ellentét a felülről vezérelt
terület/turizmusfejlesztés és a szubszidiaritás elve, mint Európai Uniós alapelv között, hiszen
forrásuk eltérő. Az első központi akaratot tükröz még akkor is, ha azt állítja, hogy a döntés
széleskörű megkérdezésen alapul, s a döntéshez vezető információ a legkompetensebb
emberektől származik, mert amire döntés lesz belőle, olyan gazdasági, és politikai szűrőkön
megy keresztül, amelyek a végső döntést a központi igényeknek teszik megfelelővé. Ennek
folytán végül is nem azok a területek lesznek fejlesztve, amikre települési/kistérségi/leader
akciócsoporti vagy TDM szinten szűkség van, hanem azok, amelyekhez a központi irányítás
fejlesztési pénzt rendel. Így a finanszírozásra szánt összeg is szétforgácsolódik.
Mindennek kiküszöbölésére a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia prioritásként,
meghatározott feladatként kezeli a TDM szervezetek létrehozásának kérdését és pályázati
forrást is rendel hozzá. Ezek létrehozását a Dél-Dunántúli Régió Turizmus Stratégiai
Fejlesztési Programja is a regionális és a helyi szintű célterület-fejlesztés alapszervezeteként
kezeli. Olyan, többszintű szervezetrendszer kialakítása a cél tehát, amelyben egy konkrét
célterületen, annak turisztikai termékeit és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat
komplex módon kezelő, egyenrangú partnerek hosszútávon működnek együtt annak
érdekében, hogy az utazók érdeklődését magukra irányítsák és stabilizálják. A szervezet
végrehajtója és eszköze a fejlesztési elképzeléseknek, és talán a legfontosabbként, a célterület
turisztikai kínálata piacra segítésének koordinátora. A hosszútávú együttműködés a
fenntarthatóság fontos kritériuma is egyben.
Ilyen szervezetek létrehozásának szükségességét több probléma is alátámasztja. Egyrészt a
hazai turizmus szakmai intézményi háttere nem kiépített. Nincsen egyértelmű
kompetenciákkal rendelkező, önálló finanszírozású, pénzügyi döntések meghozatalára is
képes tervezési és irányítási intézményi struktúra. A fejlesztések kapcsán kialakult
összefogások létrejöttét leginkább az befolyásolja, hogy ki, illetve milyen közösség tud
pályázati pénzekhez jutni, illetve ki a pályázati összegek elosztója. Ilyen környezetben a
fejlesztések hatékonysága megkérdőjelezhető, a feltétel rendszer pedig hiányzik ahhoz, hogy
az alulról jövő kezdeményezések kifejezésre juthassanak. Problémaként jelentkezik az
érdekérvényesítő képesség elégtelensége is. Az egyes szolgáltatók szintjén, települési
viszonylatban ez éppen olyan probléma, mint például a turisztikai régiók pályázati
forráselosztó szerepe kapcsán. Somogy esetében ez a megye területén osztozó két turisztikai
régió irányban komoly szakpolitikai kérdés.
A TDM szervezetek létrehozása desztinációs szinten, tehát önálló turisztikai vonzerővel bíró,
földrajzi egységként kezelhető területenként szükséges. Éppen ezért egy megalakuló TDM
szervezetnek nem szükségképpen kell alkalmazkodnia meglévő statisztikai-, gazdaságimegye- vagy (a későbbiekben) akár országhatárokhoz (Pl: Dráva-menti ökorégió). Ezek
turisztikai vonzerői és szolgáltatásai komplex termékként értékesíthető, márkázható,
nevesíthető termékként kell, hogy megjeleníthetők legyenek. Az utazó szempontjából pedig
önálló értéket képviselő úti- és tartózkodási célként egyaránt értelmezhető területre kell
mutatniuk. A célterületi turizmusirányítási szervezetek összefűzhetők nagyobb egységekké. A
különböző szintek egymásra épülésének jelentősége a koordináció.
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A TDM szervezeteknek az alulról jövő kezdeményezések felkarolásához, az azokhoz
kapcsolódó érdekek érvényesítéséhez tagságuk által kell hozzájárulniuk. Számítani kell a
desztináció valamennyi, turisztikai alap- vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtó szolgáltatójára,
függetlenül annak gazdasági súlyától, továbbá az önkormányzatokra, civil és szakmai
szervezetekre is. A létrejövő szervezetek a turisztikai termékek létrehozásának, fejlesztésének
és azok piacra vitelének érdekében elláthatják az információgyűjtés, a jövőképalkotás, a
termékfejlesztés, a marketing munka, a belső és külső információszolgáltatás, valamit a belső
szakmai képzés és továbbképzés feladatait. Kialakíthatják minőségi követelményrendszerüket
és megvalósíthatják annak felülvizsgálati, monitoring rendszerét is.
A létrehozandó TDM szervezetek feladata az illetékességi területükön végzett átfogó
turizmusirányítás. A lehetőségek és elképzelések feltárása, azok párhuzamba állítása. A
megvalósításukhoz szükséges hosszú távú stratégia elkészítése és rövid távú akciótervek
kidolgozása. Feladata a megvalósult fejlesztési elképzelések promóciója is. Piacszegmentálás,
az elérni kívánt célcsoportok megismerése és megismertetése a szolgáltatókkal. Specifikus
csomagajánlatok kialakítása, marketing eszközök és csatornák kiválasztása, a
marketingmunka hatékonyságának figyelése. Továbbá az érkező vendégek elégedettségének
figyelése, a szükséges információk eljuttatása hozzájuk, valamint programszervezés. A
felmerült igények alapján a további fejlesztési irányok meghatározása, átfogó monitoring
munka. A szolgáltatók felé a feldolgozott adatokból levonható következtetések átadása. A
felmerülő igények szerint képzés, továbbképzés szervezése, minőség-ellenőrzés és az
eredmények visszacsatolása. Érdekérvényesítés nagyobb területi TDM szervezetek, és a
turizmus régiós és országos irányítása előtt.
A szolgáltatók számára előnyt jelent a TDM szervezeti tagság, mert a közvetlen beleszólás
lehetőségéhez jutnak a megélhetésüket érintő kérdésekben. Csökkenthetik a közösen
elvégezhető tevékenységek költségét. Közösen alkalmazhatnak szakembert, közösen
pályázhatnak, illetve specializálódhatnak is. Az önkormányzatoknak nem kell szakmai
apparátust foglalkoztatniuk, illetve ennek fenntartási költsége megoszlik. A település
érdekérvényesítő képességét szélesíthetik tagságukkal. A helyi szolgáltatók érdekeit,
elképzeléseit saját fejlesztési terveivel párhuzamba tudja állítani. A hatékony TDM szervezet
a turizmusból származó adóbevételek növekedését is elősegíti, az adómorál erősödését is
ösztönzi. A fejlesztési források a valóban szükséget szenvedő területeken kerülnek
felhasználásra. Az utazó jól szervezett, részére specifikusan kialakított szolgáltatás csomagot
kap, amely nem csak a turisztikai szolgáltatók ajánlatait, hanem járulékos elemeket is
tartalmaz. Az ellátás minőségellenőrzése és folyamatos fejlesztése biztosított.
A TDM szervezetek minden előnye és a velük kapcsolatos valamennyi pozitív tapasztalat
figyelembe vétele mellett meg kell jegyezni azonban azt is, hogy létrehozásuk hozadéka nem
lesz azonnali. Figyelembe véve a támogatási rendszerek időbeni struktúráját, az egyes
területek eltérő kiindulópontját az együttműködés terén, azt lehet előre jelezni, hogy a TDM
szervezetek munkájának kézzelfogható illetve számszerűsíthető eredményei a megalakulástól
számított 3., 4. évben lesznek majd regisztrálhatóak.
Annak érdekében, hogy a ez az idő lerövidüljön, illetve hogy a mérőszámok minél komolyabb
eredményekről tanúskodjanak a TDM szervezetek összefogása, tapasztalatcseréje is
szükséges, ami többek között rendszeres időközönként megrendezett találkozókkal is
megoldható. Egy ilyen találkozó a nagyközönség felé is nyithatna, lehetőséget teremthetne a
bemutatkozásra, a szervezetek létének és munkájának tudatosítására.
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4.4. KLASZTEREK
A turisztikai termékmátrixból kitűnik, hogy van a turizmusnak három olyan területe
Somogyban, amely valamennyi magterület számára fontos fejlesztési irányvonalat képvisel.
Ezek esetében a területi alapú turizmusfejlesztés nem elegendő, az egész megyét, sőt régiókat
átfogó fejlesztési elképzelések megvalósítása, összehangolt ágazati termékfejlesztés
szükséges.
A klaszter vagy hálózatépítés jelen esetben a turizmus szereplőinek ésszerű, kölcsönös
előnyökön nyugvó, stratégiai együttműködését jelenti. Aktuális terminussal élve, ágazati
desztináció menedzsment szervezet jön létre.
4.4.1. Egészségturizmus
Alapja a megye termál- és gyógyvíz készlete, kiépített fürdői. Somogy fürdői többségében a
második világháború után jöttek létre olajkutatások során, amikor számos meleg, ásványi
anyagban gazdag rétegvizes kutat hoztak létre járulékosan. Az ezekre kiépített fürdők mellett
számos feltárt, de lefojtott termálvizű kút vár még hasznosításra. Jelenleg közel 50
termálkutat tartanak nyilván a megyében. Az elsődleges cél nem az új fürdők létrehozása,
hanem a meglévők összehangolt fejlesztése.
Összesen 14 gyógy- illetve termálfürdővel rendelkezik megyénk. A Dél-Dunántúli Régió 24
gyógyturisztikai desztinációjának (beleértve az abaligeti barlangot is) több mint 60%-át
tudhatjuk a megyehatáron belül. A fürdők létesítményei, a felépítmények minősége,
kapacitása és a szolgáltatás színvonala eltérő, többségük nem felel meg a nemzetközi
elvárásoknak. A fürdők többsége forráshiányos önkormányzatok tulajdonában van, néhol a
fürdő működtetése, előírásoknak megfelelő fejlesztése is problémát jelent. A fenntartási és
üzemeltetési problémák 4 fürdő esetében odáig súlyosbodtak, hogy 2007-ben már nem voltak
nyitva. A kisebb, kevésbé színvonalas fürdők általában csupán helyi kereslettel számolhatnak,
így alacsony a látogatók száma, illetve az ide koncentrálódó kereslet nem turisztikai, inkább
szociális, illetve egészségügyi hátterű.
A fürdők nagy részén hol kisebb, hol kimagaslóan nagy fejlesztések történtek az elmúlt
években, ám ezek súlyozása eltérő volt az egyes fürdők esetében és nem követték azok piaci
keresettségének arányát. Barcson és Marcaliban a szinte kezdetleges fürdő helyére
élményfürdő funkcióval is ellátott, sok látogatót vonzó létesítmény épült ki, ugyanakkor más
helyi jelentőségű fürdők a kötelező vízforgató berendezés beszerzéséig sem tudtak eljutni.
Tradicionális fürdőink (pl. Igal) sem jutottak olyan mértékű fejlesztési pénzhez, mint az
említett két fürdő. Összességében a megyei fürdőfejlesztések nem voltak elegendők a
versenyképesség megtartásához a szomszédos megyék fürdőivel szemben. Az egyes,
megyénkben lezajló fürdőfejlesztések nem kerültek összehangolásra, nem mutatnak egységes
irányvonalat. Jellemzően az „élmény” funkció kiszélesítését szolgálják a gyógyfunkcióval
szemben.
A tudatos, összehangolt fejlesztés annál is inkább fontos, mert számos, fürdővel nem, esetleg
lezárt termál kúttal rendelkező település vezetőjében fogalmazódott meg a gondolat néhány
éve, hogy településüket e kihasználatlan természeti kincs segítségével mozdítják ki a
gazdasági mélypontról. Egy olyan megyének, amelyik így bővelkedik termálvizekben, egy
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olyan országban, ahol jószerével „bárhol” lehet termálvizet találni, oda kell figyelnie a tudatos
fejlesztésekre és az együttműködésre. A kellő kapacitáskihasználtság miatt nem ajánlatos
további fürdők sorát megnyitni, hanem a meglévő komplexumokat kell fejleszteni,
modernizálni.
A gyógyászati ellátás fejlesztésében a megye kórházainak munkájára is (Kaposvár, Nagyatád,
Marcali, Siófok) számítani kell, ezek segítségével alakítható ki valódi gyógyhely.
Valamennyi, kórházzal rendelkező településünkön található fürdő is. Tradicionális térségi
gyógyhelyként ezek közül a Nagyatádi gyógyfürdő emelhető ki. Somogy valamennyi jelenleg
működő fürdőjében igénybe vehető valamilyen gyógyászati, vagy gyógy-jellegű szolgáltatás.
Ezek köre azonban igen széles és nem egységes. A gyógyászati ellátások iránti igény
felkeltésére, és azok megszilárdítására együttműködés szükséges az állami és a magán
egészségbiztosító pénztárakkal. Az egészségturizmus és a gyógyászat összefonódása
egymásra ható ösztönző szerepük miatt is lényeges.
A wellness-kínálatban a gyorsan változó trendek folyamatos figyelemmel kísérése
elengedhetetlen. Pl.: a testi fittség mellett a lelki, mentális egészség ápolása iránt is igény
merül fel, egészen a személyiségépítés, életformaváltó „selfness” programokig. Az
egészségturizmus részét képező wellness szolgáltatások ugyanakkor nem kapcsolódnak
kötelezően valamely fürdőhöz. Ilyen jellegű szolgáltatásfejlesztés ezektől függetlenül is
megvalósítható, ahogyan az Siófokon is látható. Önmagában a wellness szolgáltatás-skála
kialakítása magában hordozza a wellness-gyógyhely kialakításának lehetőségét, de
technikailag arra is van lehetőség, hogy a termál- vagy gyógyvizet egy meglévő fürdőből egy
turisztikailag frekventáltabb területre szállítsák. Az élményfürdők alapvetően a
szezonhosszabbításban, a szabadidős programkínálat növelésben játszanak nagy szerepet.
Ennek a Balaton közelében van igazán nagy jelentősége, pl. fedett élményfürdő központ
építésével.
Szükséges tehát a meglévő fürdők fejlesztése, új, versenyképes balneológiai és élményfürdőszolgáltató centrumok létesítése, a kínálati struktúra vonzerő-orientált növelése, hazai és
külföldi tőkebevonás, a befektetők megnyerése.
4.4.2. Ökoturisztikai és vidéki aktív turisztikai szolgáltatók
Somogy megye vidéki aktív turisztikai kínálata sokrétű. Lovardák, fogathajtók, horgásztavak,
kerékpáros-, lovas-, és bakancsos túraútvonalak, vadászterületek, ökoturisztikai
bemutatóhelyek, sportpályák és amatőr sportesemények, továbbá falusi vendéglátók sora várja
az érdeklődőket. A falusi vendégfogadó porták adják a szálláskínálat komoly hányadát, egyes
területeken a teljes egészét. E porták és az egyedi tradíciókon alapuló szolgáltatásaik iránt
egész évben van kereslet. Érthető és akceptálható kívánságként merül fel az utazók részéről e
porták és az vendégfogadó falvak falusias arculata megőrzésének szükségessége.
Összességében megállapítható, hogy a falu- és vidéki aktív turisztikai kínálat szigetszerű,
egységként kezelve több magterületen is meghatározó. A földrajzilag és magterületileg is
elkülönült szolgáltatások között csak elvétve van átjárás, így például a túraútvonalak esetében.
A szolgáltatók szétszórtan helyezkednek el a megyében. Ám már jelenleg is vannak
kezdeményezések, amelyek a szolgáltatások integrálására irányulnak. Ezek az azonos kínálatú
aktív turisztikai elemeket kapcsolják össze, jellemzően ilyen terület a lovas túraútvonalak
kialakítása.
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Az útvonalak kialakíthatók így is, azonos profilú szolgáltatók együttműködésében, de
különböző tevékenységi körű szolgáltatók kínálatából komplex csomagtúrák is
összeállíthatók. Az összefogás meggyorsíthatja a szükséges útvonalhálózat fejlesztését,
esetleges pihenőhelyek és végpontok létrehozását. Az azonos kínálatú szolgáltatók
specializációjával és az adott helyszínen működő egyéb szolgáltatók választékából pedig, a
területre jellemző egyedi vonzerő, karakteres turisztikai márka alakítható ki. Mindez a
turizmus ezen ágai esetében is ismert minőségellenőrző és minősítő rendszerek
igénybevételével valósítható meg. Ösztönözni kell a minősítő patkók, napraforgók és egyéb
minőségi védjegyek számának növekedését, szolgáltatásfejlesztő beruházások lebonyolítását.
A megye vidéki aktív turisztikai lehetőségeire hívná fel a figyelmet egy rendszeres
időközönként megrendezett tematikus vásár. A kapcsolódó lehetőségek közül eddig
specifikusan egy vadgazdálkodási kiállítás és vásár rendszeres megrendezésének ötlete merült
fel, de nem valósult meg önállóan. Pedig Magyarországon a vadászturizmusból származó
bevételek jelentősek, de ebben a magas fajlagos költési mutatókkal jellemezhető turisztikai
termékben rejlő lehetőségek sincsenek még teljes körűen kihasználva Somogyban sem. Ebben
a szegmensben a belföldi vadásztatás fontos kiugrás lehet. Hazánkban mintegy hatvanezer
vadász van, köztük sok fizetőképes bérvadász is.
4.4.3. Innovatív termékek
Az innovatív termékek létrehozása kiemelten kezelendő több okból is:
1. tőkeigényük magas
2. az adott területen korábban nem, vagy csak kisebb volumenben létező turisztikai
vonzerőt hoznak létre
3. nemcsak a létrejövő terméknek otthont adó település számára jelentős a fejlesztés,
hanem általa azonosítható lehet a magterület, a megye, a régió, de karakteres terméke
lehet akár az országnak is (pl.: a tervezett sávolyi motoros gyorsasági pálya)
4. az elkészült beruházásnak jelentős a képzett munkaerő igénye
5. az ilyen jellegű beruházások vagy egy szűkebb, de tehetősebb szegmensét (pl.: golf
komplexum), vagy pedig igen széles körű és különböző költési hajlandóságú
szegmensét (pl.: vadaspark, egyéb tematikus parkok) szólítják meg az utazóknak, de a
kínált szolgáltatások egyedisége vagy sokfélesége biztosíthatja a kiegyensúlyozott
keresletet és a fenntarthatóságot
6. multiplikátorként hatnak környezetük más szolgáltatóinak tevékenységére
Az innovatív termékek karakteres megjelenése, közös promócióra és egyben a megye
turisztikai pozicionálására is lehetőséget ad. Kialakításuknál tekintettel kell lenni a folyamatos
üzemeltethetőségre, a szezonalitás elkerülésére.
Az innovatív turisztikai termékek létrehozásánál a kínálat átfogó kialakítására kell törekedni.
Ezek azok a turisztikai attrakciók ahol előre megtervezhetően telepíthetők az úgynevezett
„plázahatást” kiváltó, sokrétű, egymásra épülő kínálati elemek. Alapvetően termék-alapú,
tematikus beruházásokról van szó, ezért nagyon fontos az egyes létrejövő helyszínek közötti
együttműködés a belső konkurencia elkerülésére.
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4.4.3.1. Mintaprojekt: Sávolyi MotoGP pálya
Innovatív turisztikai termékként példaadó projekt a Sávolyban tervezett MotoGP pálya.
Jelenleg ez a legnagyobb érdeklődést kiváltó beruházási terv a Dél-Balaton és
háttértelepülései magterületen. A Balatonring megvalósítása nem csak Somogy számára
jelenthet előnyt, hanem közvetlenül a Balaton Turisztikai Régió dél-nyugati területeinek,
közvetve pedig az egész országnak.
A sávolyi pálya beruházói 5 éves időtartamra kötötték le a MotoGP világbajnoki futamok
rendezésének jogát. A pálya ezáltal hasonló érdeklődésre tarthat számot, mint a Forma1-es
állomásként ismert mogyoródi Hungaroring. Legközelebbi konkurense az 1997 óta, a vas
megyei Ostffyasszonyfán üzemelő Pannónia Ring, amely azonban ilyen világviszonylatban is
neves verseny lebonyolítására nem szerzett jogot.
A telepítő tényezők között említhető az M7-es autópálya és a sármelléki Fly Balaton reptér
közelsége. További előny a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, illetve a Balaton márkanév Európa
hírű ismertsége, hazai és európai frekventáltsága, az üdülőkörzet közeli szálláskínálata, egyéb
szolgáltató infrastruktúrája.
A beruházásból többféle előny is származik, illetve származhat. Egyrészt nem egyszerűen egy
versenypálya építéséről van szó. A beruházó összesen körülbelül 80 millió €-t kíván a
területen fejlesztésekre fordítani, ebből a MotoGP pálya értéke 40 Mrd Ft. Igazodva a
turizmusfejlesztés aktuális trendjéhez, komplex desztináció fejlesztés történik. A beruházások
nem korlátozódnak Sávolyra, összesen 600 hektárnyi lesz a komplexum területe. A motoros
pályán kívül golfcentrumot, wellness üdülőfalut kíván létrehozni a beruházó, továbbá
szórakoztató és kereskedelmi központ kialakítása mellett döntött. A Sedesa csoport által
alapított, és a Sávoly központú beruházás ügyeit intézni hivatott magyar cég neve – Sávolyi
Termálcentrum Kft – a termálvízkincs kiaknázásának lehetőségére is utal. A környező
települések kisebb-nagyobb mértékben részesülnek a fejlesztésekből. Szőkedencsen
logisztikai központ, Főnyeden bejárat épül a golfcentrumhoz, de Csákány és Szegerdő is
részesül a fejlesztésekből, illetve terepe lehet későbbi bővítéseknek. Másrészt nem csak a
turisták fogadására és kiszolgálására alkalmas fejlesztések képezik részét a beruházásnak,
hanem a környező települések infrastrukturális fejlesztése is.
További előny, hogy a motorversenyekre érkezők körében nő a Balaton ismertsége. A
világbajnoki futam megrendezésére a főszezonon kívül kerül sor, ami a szűk balatoni szezon
megnyújtásában segíthet, akárcsak a további beruházások, amelyek nem a klasszikus Balaton
parti vonzerőkre – napfény, víz, jó idő – építenek. A MotoGP futamra körülbelül 100 000 fős
érdeklődő tömeget vár a pályát majdan üzemeltető Balatonring Zrt. A futam jelentős
vendégforgalmat generál a területen, amely ugyancsak jelentős szálláshely kapacitást igényel
Zalában és Somogyban egyaránt.
Ugyanakkor a világbajnoki motoros futam egyetlen hétvégéje korántsem elegendő ahhoz,
hogy kompenzálja az utószezon keresletcsökkenését. Kérdés, hogy a versenypálya milyen
programokkal tölthető meg az év fennmaradó napjain. A motoros pálya mellett kialakítandó
turisztikai beruházások várhatóan egész évben alkalmasak lesznek a vendégfogadásra és
kínálatukkal a gyógyturizmus, a hivatásturizmus, családi üdülések kínálati oldalát erősítik a
térségben.
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Kérdés továbbá, hogy a beruházás, amely a térség jelenlegi turisztikai kínálatát és
keresettségét jelentősen szélesítheti a jövőben, milyen módon tud integrálódni a meglévő
turisztikai adottságok körébe. És persze fordítva is, a meglévő vállalkozások megtalálják-e a
működő kapcsolatot az új, az eddigiekhez képes komplexebb és szűkebb területen koncentrált
kínálatú szolgáltatóval.

4.5. VÁRHATÓ TRENDEK
A turisztikai vonzerőfejlesztés során figyelemmel kell lenni az aktuális és a várható trendekre.
A turizmus alapvető szolgáltatásai mellett elengedhetetlenül szükséges versenyképes
turisztikai kínálat kialakítása és köztudomásra hozatala. A jelenlegi keresleti trendekhez való
alkalmazkodás nem elég, elébe kell menni a változásoknak, a kialakulóban lévő igényeknek.
A következőkben a várható trendeket vesszük sorra.
4.5.1. Külső hatások
Demográfia
Európában megnövekszik az utazni vágyó idősebb korosztály száma. Ez részben a társadalom
elöregedésével magyarázható, de azzal is, hogy ez a folyamat a nyugdíjkorhatár kitolódását is
vonja maga után, aminek következtében a rekreációra vonatkozó igény megmarad, sőt
életkori sajátosságoknál fogva nő. Ugyanakkor a fizetőképes kereslet nem a nyugdíjakon,
hanem az aktív munkával keresett fizetésen alapul. További forrása az idősebb korosztály
diszkrecionális pénzügyi javainak, a hazánkban még csak nem régóta ösztönzött, tőlünk
nyugatabbra évtizedek óta jellemző állami nyugdíjon felüli, önálló nyugdíjtakarékoskodás is.
Ennek köszönhetően ez a korosztály a globális turizmus 20%-át kitevő egészségturizmus
biztos alapja lesz.
Klimatikus változások
A klimatikus változásoknak köszönhetően megnövekszik a – Somogyban is releváns – nyári
turisztikai szezonon túli utazások száma. Megnövekszik az érdeklődés a jelenleg hűvösebb
klímájú területek iránt – Közép-Európa mediterranizálódik. A változások hatására a
környezettudatosság erősödik, és az igény a fenntartható turizmus elveit követő kínálat iránt
nő.
Információ
Európában tendencia az adók csökkenése. Ez a diszkrecionális jövedelem növekedését
eredményezi, ami az utazási lehetőségek iránti keresletet, az ezekkel kapcsolatos információk
iránti igényt növeli. Az utazók körében nő az önállóan szervezett utak aránya, ami szintén
növeli az információéhséget. Mindennek folytán a komplex kínálattal rendelkező és azt
hatékonyan promótáló turisztikai desztinációk kerülnek előnybe. Ez a magterületi lehatárolás,
a brandépítés, a komplex kínálati csomag kialakítás, az együttműködésre képes menedzsment
rendszer létrehozásának szükségességét bizonyítja.

192

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/1. szám

Az információ-áramlás helye globalizálódott világunkban egyre inkább az internet. A
hatékony marketing kommunikáció nem képzelhető el nélküle, azzal, hogy már nem elég
bemutatkozni a világhálón, meg kell teremteni a lehetőséget a helyfoglalásra, akár komplett
vakációtervezésre.
Kultúra
Az iskolázottság emelkedésével növekszik az igény a kulturális értékek megismerésére. Ám
ez az érdeklődés már nem megszokott kulturális hagyományok megismerése, hanem sokkal
inkább a nagyon egyedi kulturális értékek megtalálása és átélése felé tendál. Ezért ez
önmagában kevéssé alkalmas turisztikai termékké fejlesztésre, csomagajánlatként kell kínálni
más turisztikai ágakkal kombinálva.
4.5.2. Keresleti trendek
Élményközpontúság
Az utazók igénye megnő az utazás során átélhető személyes kiteljesedés, önkifejezés iránt. Új
élményeket kívánnak a célterületen elérhető kulturális és turisztikai adottságok tevékenységi
lehetőségeitől átélni. Megjelenik a kreatív turizmus fogalma. Ez a szolgáltatások
színvonalának emelkedését, a kínálat sokrétűségét igényli, az utazó és a házigazda között
közvetlenebb kapcsolat kialakulását feltételezi. A kínálat vertikumának kiszélesedése kiélezi a
versenyhelyzetet, csökkenti a visszatérő vendégek számát. Megnövekszik a kereslet a
speciális tevékenységi körökben jártas animátorok iránt. Előnyt élveznek azok a helyek,
amelyek mind sokrétűbb kínálattal rendelkeznek, a szórakoztatást ötvözik az oktatással, és
lehetőséget teremtenek az utazók számára ahhoz, hogy kézzelfogható, hazavihető eredményét
lássák az ott-tartózkodásuknak. Mindez az innovatív termékfejlesztés fontosságára világít rá.
Életmód
Növekszik az egyszemélyes háztartások száma. A házasodási kedv életkorban kitolódik,
meghosszabbodik a „fiatal” utazók, mint piaci szegmens életkora is, 30-35 éves korig.
Számukra nem a gyermekes családok igényeit kielégítő kínálat a keresett, hanem az
önkifejezésre, újszerű élményekre épülő attrakciók. Másrészt továbbra is növekszik a több,
rövidebb időtartamú utazások száma, ezek jellemző motivációja az ismerősök és rokonok
felkeresése lesz.
Növekszik az igény a rekreáció iránt az aktív foglalkoztatottak körében. A testi fittség mellett
a lelki, mentális egészség ápolása iránt is felmerül az igény. Egyre keresettebbek lesznek a
személyiségépítést, stresszkezelést, életformaváltó „selfness” ajánlatokat vagy akár a
spirituális jellegű élményeket tartalmazó csomagok. Ennek köszönhetően növekedni fog az
Európán belüli egészségturizmus. Az élményközpontúság és személyiségfejlesztés másik
keresett területe a kalandturizmus.
Az alábbi turisztikai ágakban várható az érdeklődés fokozódása: kalandturizmus,
hivatásturizmus, ökoturizmus, aktív- és sportturizmus, kulturális turizmus, egészségturizmus,
gasztronómia és borturizmus.
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Minőség iránti igény
Általánosságban megfigyelhető, hogy az utazók körében a minőségi szolgáltatások iránti
igény növekszik. A minőség részben a szolgáltatások tálalására, kialakítására (kategóriájára)
utal, másrészt a vendégekkel való kapcsolattartás személyre szabottságára, a szolgáltatások
kínálóinak profizmusára, a felkínált turisztikai termék egyedülállóságára.
4.5.3. Egyéb befolyásoló tényezők
Marketing
Az internet szerepének növekedésével az utazók mind több előzetes információhoz jutnak a
célterületről. Ezen a csatornán keresztül egyre kifinomultabb megoldások állnak
rendelkezésre a potenciális utazók eléréséhez, döntéseik befolyásolásához. A jól tájékozott,
„képzett utazó” megnyeréséhez a piac eddiginél részletesebb szegmentálása, a kínált attrakció
pontosabb pozicionálása szükséges. Egészen pontosan és könnyen érthetően kell átadni az
információt arról, hogy mi mindent lehet csinálni a célterületen, és hogy ez mennyibe kerül.
Ki kell találni, mivel lehet extra tartalmat adni az átlagos terméknek, és ezt kell egyértelműen
tudatosítani. Az internetes marketinghez kapcsolhatók további technológiák, mint a gps, vagy
térképész programok, útvonaltervezők.
Információ technológia
Az internet mellett mobiltelefonos és a digitális média adta lehetőségek a következő
generációs marketingeszközök. Megnövelik az átadható információ mennyiségét és célba
jutási valószínűségét. Az elektronikus fizetési rendszerek megújulását hozzák. Bár ezekre a
csatornákra is oda kell figyelnünk, egyelőre a már-már hagyományosnak számító internetes
rendszerek kiépítése is várat még magára Somogyban.
Közlekedés
Az autó marad az elsőszámú közlekedési eszköz a turisták számára, csak a nagy távolságú
utazásoknál lép előtérbe a repülőút. A diszkont légitársaságok megjelenése ugyanakkor
kiszélesíti a repülőútra vállalkozók körét. Ez új repülőterek bevonását eredményezi a légi
forgalomba. Ezekben az esetekben a reptér és a turisztikai célterület közötti transzfer
kiépítetlensége okozhat gondot.
Az egyre jobban kiépülő úthálózat a könnyen megközelíthető területek iránti kereslet
növekedését, és a fejlesztésből kimaradó, vagy abban késlekedő területek iránti érdeklődés
visszaesését hozza.
Azonban újra meg kell jegyezni azt is, hogy az autópályaépítés nem mindenható és
elengedhetetlen megoldás. Tény, hogy a könnyű megközelíthetőség felértékeli azokat a
helyeket, amelyek addig nem voltak kiemelkedően keresettek. De azok a szolgáltatások,
amelyek egyediek és minőségük kimagasló, milliárdos közúthálózat-fejlesztés nélkül is
vonzzák a látogatókat.

194

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/1. szám

Második otthon
Tovább növekszik a második otthonok vásárlása, a kétlaki életmódot folytató utazók száma,
elsősorban a tehetős nyugat-európai nyugdíjasok körében. Ez a helyi önkormányzatok
számára gondot is jelenthet a jövőben, hiszen nem termelnek igazi turisztikai bevételt.
Törvényi, illetve jogszabály-érvényesítési hiányosságok következtében ezeket a házakat
gyakran feketegazdaságban adják ki, bevételt vonva el az ágazattól, a településtől, és torzítva
a turizmusról alkotott általános és statisztikai képet.

5. Az előző megyei turizmus stratégia tapasztalatai
A Somogy Megyei Közgyűlés legutóbb 2003-ban fogadta el Somogy Megye Turizmus
Stratégiáját. Elkészítésére a keszthelyi székhelyű Pannon Consulting Group Kft. kapott
megbízást, előzetes pályáztatás után.
A stratégia a jól képzett és továbbfejleszthető emberi erőforrásra és Somogy természeti
kincseire alapozva új turisztikai főtermékként az ökoturizmus bevezetését javasolta. A
meglévő természeti adottságokon túl indokolta ezt azzal is, hogy a Balaton, mint Somogy
eddigi fő turisztikai terméke „piaci életciklusát tekintve, az érettség szakaszában van, és –
sajnos – megjelentek a hanyatlás tünetei is.” Célként fogalmazódik meg a Balaton
tradicionális üdülőrégió szerepkörének megőrzése és fellendítése a belföldi turizmus
hangsúlyosabbá tétele által.
A kitűzött stratégiai célokat a terv a közösségi marketing eszközrendszerének kiépítésével és
működtetésével tartja a leghatékonyabban megvalósíthatónak. A 2003-ban megfogalmazott
stratégiában mindez a jelenleg országosan és regionálisan is preferált Turisztikai Desztinációs
Menedzsment szervezetek előfutára, illetve annak megalapozója volt.
A turizmus ágazat lehetséges befektetői között említi a lakosságot, amely befektetései által is
kiegészítő bevételekre tehetne szert a turizmuson keresztül. Ez a gondolat hasonlatos a
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia azon célkitűzésével, amelyek a turizmussal foglalkozók
életminőség-javítására irányulnak.
Az elfogadott stratégia fő irányvonalát az innovatív turizmusfejlesztés képezte. Három fő
prioritás fogalmazódott meg:
1.
a turizmus kreatív erőforrásainak fejlesztése
2.
a turizmus közösségi marketing intézményrendszerének kialakítása és anyagi
megalapozása
3.
a turizmus tárgyi erőforrásainak fejlesztése
Három központi célkitűzéssel:
1.
a közép-európai ökoturizmus vezető régiójává válás
2.
a balatoni („víz – napfény – levegő”) turizmus innovációja
3.
a termál- és gyógyturizmus magas színvonalú fejlesztése
A stratégia felülvizsgálata az elmúlt 5 év turisztikai fejlesztéseinek tükrében készült.
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Általánosságban elmondható, hogy az operatív programok többsége csak részben került
megvalósításra, számtalan feltétel hiánya miatt. Mindenek előtt, a programok
megvalósításához szükséges saját és támogatási források szűkössége említhető meg.
Nem jött létre olyan intézményrendszer, amely önálló kompetenciával rendelkezve
hozzáláthatott volna a stratégia elemeinek tételes megvalósításához. A megvalósítás
folyamata során a Somogy Megyei Önkormányzat szerepvállalása – néhány konkrét projekt –
a pályázati lehetőségek és támogatási források feltárását, szakmai segítségnyújtást és
koordinációs tevékenység elvégzését jelentette.
Kiemelendő továbbá a Somogy Megyei Önkormányzat tisztségviselőinek, köztisztviselőinek
közreműködése különböző bizottságok, tanácsok (Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi
Bizottság, Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság, Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács) munkájában, így például fejlesztési célkitűzések meghatározásában,
pályázati elbírálások döntés-előkészítésében és a döntések meghozatalában.
Magánerőből, a Területfejlesztési Célelőirányzat támogatási forrásainak és Európai Uniós
pénzek felhasználásával számtalan, az operatív programok struktúrájában megfogalmazott
termékfejlesztési irányokhoz illeszkedő turisztikai fejlesztés valósult meg a megye területén.
Többek között:
• komplex tartalmú és magasabb szolgáltatási színvonalat felvonultató balatoni, főleg
siófoki szállodafejlesztések, mely során számos 4 csillagos szálloda épült;
• a Dél-Dunántúl egyetlen 5 csillagos szállodájának kialakítása
• gyógy-és termálturisztikai fejlesztések Marcaliban, Kaposváron, Barcson,
Nagyatádon, Csokonyavisontán és Igalon. Kisebb, tőkehiányos fürdők kivételével
vízforgató rendszerek beépítése és korszerűsítése
• a Dráva projekt keretében komplex ökoturisztikai termék- és desztináció fejlesztés
• Balaton-parti települések közterületi arculatának és strandjainak fejlesztése
• vitorláskikötők fejlesztése a Balatonon

6. A Somogy Megyei Önkormányzat turizmusfejlesztési feladatai
A megyei önkormányzat turisztikai munkáját várhatóan a jövőben is törvény szabja meg. A
kötelező és az önként vállalt feladatok körét ez, és a Somogy Megyei Közgyűlés jelöli ki.
Ennek megfelelően a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
törvény alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg többek között a
turisztikai feladatait is.
A Közgyűlés munkáját Bizottságok segítik. A döntéseinek előkészítését, valamint a döntések
végrehajtása szervezésének és ellenőrzésének érdekében, meghatározott önkormányzati
feladatok ellátására 11 állandó bizottságot hozott létre. Turisztikai jellegű feladatok esetében a
Turisztikai Bizottság az illetékes. A turizmussal kapcsolatos operatív feladatokat az
önkormányzati hivatal turisztikai irodája látja el.
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A megyei önkormányzat kötelező turisztikai feladatai és hatáskörei
A Somogy Megyei Közgyűlés 10/2007.(V.22.) számú rendelete (SZMSZ) alapján a megyei
önkormányzat kötelezően ellátandó turisztikai feladatai az alábbiak:
• Gondoskodik a megyei turisztikai értékek feltárásáról, bemutatásáról. (Öt. 1991. évi
XX. tv. 66. § a) pontja)
• Meghatározza a megyei turisztikai célkitűzéseket, és összehangolja a teljesítésükben
résztvevők tevékenységét.
• Összehangolja a turizmus területi érdekeit az országos érdekekkel. (1991. évi XX. tv.
66. § a) pontja)
• Véleményt nyilvánít kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról.
(1991. évi XX. tv. 66. § b) pontja)
• Összehangolja a turizmus helyi fejlesztését, és elemzi a terület turizmusának
alakulását. (1991. évi XX. tv. 66. § c) pontja)
A Turisztikai Bizottság hatásköre és feladata:
•
•
•
•

•
•
•
•

Az éves költségvetési rendeletben a bizottság részére meghatározott pénzeszközök
felhasználásáról dönt szükség esetén pályázat kiírásával is (kötelező és önként vállalt
feladatokra).
Gondoskodik a megye turisztikai értékeinek feltárásáról, bemutatásáról,
propagálásáról, elemzi a terület turisztikai forgalmának alakulását. Közreműködik
koncepciók, stratégiai és operatív programok kidolgozásában.
Elbírálja a megyei önkormányzat által meghirdetett turisztikai célú pályázatokat,
döntést hoz támogatásukról.
Javaslatot készít a turizmus fejlesztési lehetőségeire és feladataira, új turisztikai
termékek kidolgozására, korszerűsítésére, összehangolja a megvalósítást,
bekapcsolódik
a
területfejlesztési
koncepciók
turisztikai
területeinek
véleményezésébe.
Közreműködik a turizmus területi érdekeinek az országos érdekkel történő
összehangolásában.
Figyelemmel kíséri, javaslataival segíti a kistérségi fejlesztési programok turisztikai
vonatkozású területeit. Segíti a települési, a térségi, a megyék és régiók közötti
együttműködést, kapcsolattartást.
Javaslatot tesz a nemzetközi kapcsolatok turisztikai együttműködést segítő
kihasználására.
Együttműködik a közgyűlés más bizottságaival, szakmai szervezetekkel, gazdasági
önkormányzatokkal, szakmai érdekképviseleti szervekkel, más civil szerveződésekkel,
részt vesz megyei önkormányzati tulajdonú turisztikai vállalkozások alapításának
előkészítésében, tevékenységük ellenőrzésében, véleményezi és javaslatot tesz
átalakításukra, átszervezésükre, privatizálásukra.

Somogy Megyei Önkormányzat Turisztikai Irodája
Somogy Megye Közgyűlése 1992-ben, az országban elsőként alapította meg Somogy Megye
Idegenforgalmi Hivatalát a megyei önkormányzatok számára az Önkormányzati Törvényben
meghatározott kötelező idegenforgalmi feladatok ellátására. 2003-ban döntött a Hivatal
átszervezéséről és tevékenységét az Önkormányzati Hivatal szervezetébe integrálta
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Turisztikai Iroda formájában. A Megyei Önkormányzati Hivatal az iroda közreműködésével
végzi turisztikai tevékenységét a fent felsorolt feladatok operatív munkálatait.

6.1. A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIEMELT JÖVŐBENI FELADATAI
Az előző részben felsorolt tevékenységgel összhangban az alábbi kiemelt feladatok merülnek
fel a jövőben:
6.1.1. Partnerségi együttműködés erősítése
A stratégia elkészítésével az egyik fő cél a turizmus megyei szereplői közötti együttműködés
erősítse, a kapcsolatépítés elősegítése. Ennek főbb területei:
TDM szervezetek létrehozása
A 4.3-as pontban leírtak szerinti együttműködési rendszer kidolgozása. A közeljövő egyik
legfontosabb feladata. 2008-2010 között a helyi és térségi Turisztikai Desztináció
Menedzsment szervezetek megalakulásának a támogatására országos pályázat keretében kerül
sor. A megyei önkormányzat eddigi szerepe megnyilvánult a TDM szervek létrejöttének a
segítésében, szakmai tanácsadásban, konferenciákon, fórumokon előadások tartásban. A
Megyei Önkormányzat hozzájárul a megalakuló TDM szervezetek érdekképviseletéhez
szakmai fórumokon, a fejlesztési tanácsokban, a turizmus irányítás különböző szintjein. Az
önkormányzat egyben közreműködik és projektgazdája a létrejövő Dráva-menti TDM
szervnek.
2008. augusztus-október hónapban került sor a helyi TDM szervezetek szakmai
regisztrációjára. A szakmai regisztráció célja a TDM pályázat előkészítése, a várható pályázói
kör és a tervezett projektek előzetes megismerése, a pályázói és szakmai fejlesztési igények
felmérése, a szakmai felkészültség értékelése és szakmai előszelekció volt. Somogyban a
következő településeken tervezik helyi TDM szervek létrehozását:
-

Siófok
Balatonboglár
Fonyód
Balatonfenyves

-

Balatonföldvár
Nagyatád
Barcs
Kaposvár

-

Balatonmáriafürdő
Balatonkeresztúr
Zamárdi

A támogatási pályázat meghirdetése 2008. decemberben várható, mely függvényében dől el a
tervezett TDM szervek megalakulása
Megyei egészségturisztikai fejlesztési stratégia kidolgozásának kezdeményezése
A 4.4.1-es pontban leírtak szerinti együttműködési rendszer kidolgozása. A szükségszerűvé
vált egy közös fejlesztési stratégia kidolgozása, amely a megye fürdőit közös
egészségturisztikai termékként kínálja. Egymás adottságait és szolgáltatás-kínálatát kiegészítő
fürdő hálózat hozható létre, amelynek tagjai nem konkurálnak egymással, hanem közösen
alkotnak versenyképes egészségturisztikai terméket. Ehhez megfogalmazandó az egyes
fürdők által képviselt, illetve kialakítandó egyedi vonzerő és arculat. A fürdők fejlesztési
irányvonalai között a wellness-, az élmény- és a gyógyvonal egyaránt megtalálható kell, hogy
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legyen, ugyanakkor az egyedi arculat és kínálat kialakítása is szükséges. Ennek megfelelően
az önkormányzat kezdeményező szerepet vállal és szakmai segítséget nyújt az összehangolt
fejlesztésben. A fürdők, a régióban illetve a megyében működő fürdőegyesületek
képviselőinek megkeresésével és közös munkájukkal javasoljuk a program kidolgozását.
Megyei ökoturisztikai és vidéki aktívturisztikai fejlesztési stratégia kidolgozásának
kezdeményezése
A 4.4.2-es pontban leírtak szerinti együttműködési rendszert a területen érdekelt vállalkozók
és szakmai szervek megkeresésével javasoljuk kidolgozni, a hasonló országos stratégiával
összhangban.
Innovatív turisztikai termékek létrehozásának támogatása
A 4.4.3-as pontban leírtak alapján, az ilyen jellegű termékek fejlesztési lehetőségeinek
feltárása, megvalósíthatósági tanulmányok szintjéig eljutott ötletek összegyűjtése,
együttműködési rendszer kidolgozása, a belső konkurencia kiépülésének elkerülése.
Az oktatás fejlesztése
A turisztikai szolgátatok minőségi színvonalának kialakításához illetve megtartásához
elengedetlen a turizmusban dolgozók és a turistákkal kapcsolatba kerülők képzése. A megye
északi része, az ország második legfrekventáltabb turisztikai fogadó területe a szakmai
gyakorlati oktatás ideális terepe. A megvalósuló beruházásokhoz szükséges a helyi munkaerő
megteremtése, ez területfejlesztési igény is. A felsőoktatásban a turisztikai szakközgazdász
képzés szorgalmazása a Kaposvári Egyetemen megfontolandó, ugyanakkor törekedni kell
olyan szakirányok kialakítására, amelyek hiánypótlóak és nem a túlképzést erősítik.
Az oktatás fejlesztése ugyanúgy vonatkozik a falusi turizmusban dolgozókra is. A Somogy
Megyei Falu Turizmus Szövetséggel közösen együttműködve a megyei önkormányzat
szakmai segítséget nyújt a jelenleg működő faluturisztikai oktató bázisok munkájának
összehangolásához, illetve az e téren hiányt szenvedő területeken a képzés beindításához.
Naprakész turisztikai vonzerő és szolgáltató adatbázis létrehozása
Szálláshelyek, éttermek, utazási irodák, lovardák, strandok, fürdők, horgásztavak, stb. – tehát
valamennyi turisztikai szolgáltató adatbázisának, továbbá a megye települései
vonzerőleltárának felállítása. A munkához felhasználható a Pécsi Tudományegyetem
munkatársai által már elkészített Dél-dunántúli vonzerő leltár Somogy kistérségeire
vonatkozó része. A Tourinform irodák, a különféle szakmai szervezetek, és az
önkormányzatok, kistérségek valamint a szakmai nyilvántartásokat vezető hivatalok
közreműködésével a megyei önkormányzat kezdeményező szerepet vállal a turisztika
szolgáltatói adatbázis létrehozásában.

6.1.2. Megyei szintű marketingmunka
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A kínálat piacra vitelében fontos az együttműködés a megyében működő vállalkozásokkal, és
a regionális, országos turisztikai marketing szervezetekkel. Ezért a megyei önkormányzat a
Magyar Turizmus Zrt. témaév (2009. Kulturális turizmus, 2010. Fesztiválok éve),
koncepciójához igazodva az elkövetkezendő két évre az alábbi kiemelt marketing
tevékenységet kívánja elvégezni a megyei vállalkozók bevonásával.
Megyei turisztikai honlap megújítása
Somogy turisztikai portálja a www.somogytourism.hu oldal több éven át kiemelkedő volt a
hasonló kialakítású honlapok között az országban. Erre vonatkozóan rendszeresen kapott
pozitív visszajelzéseket a fenntartó Somogy Megyei Önkormányzat és az akkor még működő
megyei Tourinform iroda. A lap anyaga az utóbbi időben elavult, a létrehozásához felhasznált
pályázati pénzhez kapcsolódó támogatási szerződés lejárt. A domain ugyanakkor bejáratott,
tulajdonjogát a megyei önkormányzat birtokolja.
A megyei turisztikai honlap megújítását és frissítését 2009-2010-ben tervezzük. A lap
megújításának fontossága a jelenleg felmerülő piaci igények alapvető következménye.
Kialakításánál törekedni kell a legmodernebb és leglátványosabb technológiák alkalmazására,
a többnyelvű kialakításra és a folyamatos frissíthetőségre.
Kiadványok készítése
Az elkövetkezendő két évre, az alábbi kiadványok létrehozását tervezzük:
Kiadványterv
Kiadvány címe
Balaton imázs

Nyelv
magyar/
német/
angol
Dél-Somogy imázs
magyar/
német/
angol/
horvát
Megyei programsoroló Magyar
évente
Megye
kulturális magyar/
turisztikai
tematikus német/
térképe
Angol
Megyei szálláshely és magyar/
vendéglátóhely
német/
katalógus
angol
Megyei fesztiválok
magyar/
német/
angol

Méret
A4

Oldalszám
30+4

Példányszám
10 000

A4

30+4

5000

Francia

40+4

5000

Térkép,
hajtogatva

2

5 000

A/4

30+4

10 000

Francia

20+4

5000
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Vásári megjelenés
Ennek keretében valósulhat meg Somogy turizmusának személyes képviselete a turisztikai
piacon. Rendszeres megjelenést tervezünk az Utazás Kiállításon, a Magyar Turizmus Zrt.
segítségével kiadványainkat eljuttatjuk bel- és külföldi szakmai vásárokra. Somogy sajátos
elhelyezkedésének köszönhetően alkalmunk nyílik az együttműködésre mind a Balaton-,
mind pedig a Dél-Dunántúli Turisztikai Régió marketing szervezetével.
6.1.3. Megyei szakmai információs csatornák kiépítése
A megye turisztikai gazdasági szereplői közötti tájékoztatás és információ áramlás elősegítése
és a partnerségi együttműködés ösztönzése céljából az alábbi konferenciák és fórumok
szervezését tervezzük:
Időpont
2009. első 1/4 év

Helyszín
Kaposvár,
Megyeháza

2009. február

Kaposvár,
Megyeháza

2009. február

Kaposvár,
Megyeháza

2009. március

Kaposvár,
Megyeháza
Nagyterem
Kaposvár,
Megyeháza

2009. április

2009. november

Kaposvár,
Megyeháza

Téma
Különleges
asztali
örömök Somogyban
rendezvénysorozat
csatlakozási fórum
Utazás
kiállításon
részvétel egyeztető
fórum
TDM
rendszer
népszerűsítése

Célcsoport
A
rendezvénysorozatba
érdekeltek,
jelentkezők
Megyei
turisztikai
vállalkozók, szakmai
szervezetek
Somogy
megye
turizmusban érdekelt
vállalkozóinak,
magánszemélyeinek
a
megyei
TDM
szervezetek
ismertebbé tétele
Pályázati
kiírások, Pályázat benyújtására
lehetőségek
jogosult
szakmai
ismertetése
szervek
Egyezető
fórumok Illetékes szervezetek,
szervezése kiemelt vállalkozók
stratégiák
megvalósulásnak
érdekében
Tapasztalatcsere
A megalakult TDM
szervek
közötti
információés
tapasztalatcsere

A feladatok részben az eddigi együttműködési hálózat megszilárdításán, elmélyítésén
alapulnak. A megvalósítás pénzügyi háttere, az eddigiekhez hasonlóan, pályázati pénzek
bevonását feltételezi.
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6.1.4. Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok
A megyei önkormányzat évente kiemelt feladata a pályázati kiírások figyelemmel kisérése,
szakmai tanácsok nyújtása a pályázati felhívások elkészítésében. Munkatársai pályázatokat
készítenek, pályázatokat generálnak, de különböző szakmai szervezeti tagságuk révén részt
vesznek pályázatok bírálatában is. Ezzel turisztikai beruházások létrejöttét ösztönzik például
olyan hiányterületeken, mint a minőségi szálláshelyfejlesztés. A pályázati lehetőségekről és
forrásokról ad képet az 1. számú melléklet.

7. Összefoglalás
Összességében megállapítható, hogy a somogyi turizmusfejlesztés előtt komoly feladatok és
kihívások állnak, ugyanakkor látható az is, hogy az elkövetkezendő évek alkalmasak lehetnek
beruházások lebonyolításához, szakmai összefogások kialakításához és ezzel egy olyan jövő
megalapozásához, amely megfelel a fenntartható turizmus kritériumainak.
A turizmusfejlesztés célja legalább annyira tartalmaz területfejlesztési, gazdaságerősítési,
mint társadalmi kohézióerősítési feladatokat. Része a hátrányos helyzetű térségek
felzárkóztatása, alternatív gazdasági ágként való megjelenés, a versenyképesség erősítése, a
szakmai párbeszéd fórumainak és szervezeti rendszerének kialakítása, az ehhez szükséges
szakemberkör képzése és megtartása.
E célok megvalósításában a TDM szervezetek megalakítása alapvető szükséglet. E szakmai
szervezeti egységek alkalmasak a térség specifikus, gyakorlati turizmusfejlesztési feladatainak
meghatározására. Munkájuk során alakulhat ki a szakmai információs csatornák régóta
hiányzó hálózata, az együttműködés rendszere egyrészt a turizmus piac, másrészt a gazdaság
és a társadalom más szereplői között. Ezek a szervezetek egyben meg fogják mutatni azt is,
hogy melyek azok a valós területi egységek – a szintén objektív szakmai szempontok alapján
létrejött magterületi lehatárolások mentén, amelyeken tényleges szakmai együttműködések
valósulhatnak meg.
Somogy négy jelenlegi turisztikai magterületének turisztikai termékmátrixa – mint ahogy a
turizmusfejlesztés kérdései általánosságban – rugalmasan kezelendő. Teret kell biztosítani az
egyes turizmusfejlesztési összefogások számára az önálló turisztikai identitás kialakításában.
Ugyanakkor meg kell akadályozni az erőforrások szétforgácsolódását és a belső konkurencia
kialakulását. Ezt részben a fejlesztések súlyozásával, területi specializációval, illetve az
együttműködések további kiszélesítésével lehet elérni. A megye egészén releváns turisztikai
ágak klaszterekbe tömörítése megye- vagy régióhatárokon átnyúló együttműködéseket is
feltételez, a távolabbi jövőben akár nemzetközi összefogásra is sarkall majd.
A kitűzött célok megvalósításához az eddigiekhez képest jelentősebb fejlesztési összegek,
célzott támogatások állnak rendelkezésre. Ezek kiaknázása a meglévő és megalakuló szakmai
szervezetek feladata. A Somogy Megyei Önkormányzat törvény szabta feladatainak ellátása
mellett önkéntes turizmusfejlesztési vállalásait szintén pályázati összegek felhasználásával
valósíthatja meg.
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8. Irodalomjegyzék
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nemzeti Fejlesztési Terv (2004)
Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (2005)
A Balatoni turizmus fejlesztési koncepciója és programja (2005)
A Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája (2005)
A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió turizmusfejlesztési stratégiája (2006)
A Dél-Dunántúli Régió Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja (2006)
Dél-Dunántúli Operatív Program 2007-2013
Balaton Fejlesztési Tanács - Balaton Régió fejlesztési stratégiája 2007-2013
Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irányainak meghatározása (2007)
A Dél-Dunántúli Régió turisztikai magterületeinek lehatárolása – Jelentés (2007)
Balatoni TDM füzetek (2007)
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007)
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig
(2008)
Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia (2008)
Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter, Igazságügyi és Rendészeti Miniszter 6309/2007. számú tájékoztatója a turizmusról szóló törvényről
Központi Statisztikai Hivatal – Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményéről
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatási adatbázisa - http://portal.ksh.hu
UNWTO – Turism Highlights 2008 Edition
Dr. Joachim Willms - The Future Trends in Tourism - Global Perspectives (2007)
European Travel Commission – Tourism Trends for Europe (2006)
Török Tünde – Vitéz F. Ibolya – Nagyvonalú fejlesztések a Balatonnál – HVG –
2008/26. szám
2008. április 25-én a Kaposvári Egyetemen megrendezett II. Terület- és
vidékfejlesztési konferencia előadásai
www.dravamedence.hu
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1. számú melléklet - Forrástérkép

Európai Uniós források (2007-2013)
Új Magyarország Fejlesztési Terv – Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program
1. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása
a. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása
b. Regionális jelentősegű egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése
2. Helyi jelentőségű egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése
3. Szálláshelyek fejlesztése
4. Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása
Információ: Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Web: www.ddrft.hu
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely - Turisztikai tevékenységek
támogatása
1. Turisztikai tevékenységek ösztönzésének támogatása
2. Falumegújítás és –fejlesztés támogatása
3. Vidéki örökség megőrzésének támogatása
Információ: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Web: www.fvm.hu , www.emva.hu
Horvát Magyar IPA program
Információ: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
Web: http://www.vati.hu

Hazai források
A Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság és a Dél-Dunántúli Regionális
Idegenforgalmi Bizottság aktuális pályázatai
Információ: Önkormányzati Minisztérium - Turisztikai Szakállamtitkárság
Web: www.mth.gov.hu
A Somogy Megyei Közgyűlés Idegenforgalmi Bizottságának aktuális pályázata
Információ: Somogy Megyei Önkormányzat
Web: www.som-onkorm.hu
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A Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi
koncepciója
A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat
gyermekvédelmi koncepciójáról szóló előterjesztést
megtárgyalta. A közgyűlés a koncepcióban megfogalmazott szakmai célkitűzésekkel egyetért. A Somogy
Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Koncepcióját.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 13.
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A Gyermekvédelmi Koncepció felülvizsgálatának szükségessége

A gyermekvédelmi koncepció 2007-es felülvizsgálata óta a megyei gyermekvédelmi
szakellátás

rendszerét

jelentős

mértékben

átszerveztük.

A

gyermekvédelmi

intézmények, körzetek kialakítása, a négypólusú struktúra (Nagybajom, Marcali,
Somogyvár és a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ) megteremtése, és
megújulást menedzselő vezetők kiválasztása jellemezte az intézményrendszer
átalakítását. Mindazonáltal továbbra is elodázhatatlan kihívásként jelentkezik a
fenntartó Somogy Megyei Önkormányzat számára a szükséges tárgyi és személyi
feltételrendszer

biztosításával

párhuzamosan

a

megyei

szakellátás

finanszírozhatóságának megteremtése.

A végbement jelentős szerkezeti fejlődés lehetővé teszi a megyei gyermekvédelmi
szakellátás alkalmazkodását a megújuló kihívásokhoz, de egyben új keletű nehézségeket
is generált az intézményi méretek nagyságrendi növekedésével. Ezek meghatározását és
a fejlesztési szükségletek megalapozását az intézményrendszerbe bekerülő és gondozott
fiatalkorúak számának és ellátási szükségletének változásait felmérve, az intézményi
struktúraváltás tapasztalatait elemezve tettük meg. Ez az analízis egyszerre
támaszkodott a 2007-es átvilágítás megállapításaira és az intézményvezetők
tapasztalataira, helyzetértékelésére. Megjegyzendő, hogy ugyan az elemzett adatokból
leszűrhető következtetésként az ellátások iránti szükségletek változékonysága, nem
teljes kiszámíthatósága is, mégis előre jelzi a megyei gyermekvédelmi szakellátásra
ható, valószínűsíthető tendenciákat. A koncepció egyszerre kívánja tükrözni a regionális
gyámhivatal ill. a megyei önkormányzati hivatal szakmai főosztályának elvárásait,
valamint a Somogy Megyei Önkormányzat fejlesztési törekvéseit.

A koncepció kiindulópontja az a követelmény, hogy a gyermekvédelmi szakellátó
hálózat legyen képes rugalmasan alkalmazkodni a jövőbeli esetlegesen változó
igényekhez. Ezt az alkalmazkodó képességet éppen a megyei gyermekvédelem
alulfinanszírozottsága gátolja leginkább, aminek következtében országos viszonylatban
is teret hódított annak belátása, hogy a lakásotthonok nem, csak a rendszerben
megtartott, illetve korszerűen kialakított gyermekotthonok és a nevelőszülői hálózat
képes biztosítani a szakellátás hatékonyságát. Ebből következően a szakmai és
finanszírozási kritériumokat egyaránt szem előtt tartva szükséges folytatni a

207

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/1. szám

lakásotthoni struktúra indokolt mértékű átalakítását. Természetesen ezen felül az
intézmények, a gyermekvédelmi központ, fenntartó önkormányzat és a regionális
gyámhivatal közötti fokozott szakmai együttműködés, összhang kialakításának előtérbe
állítása eredményezheti a rendszer rugalmasságának megteremtését.
A szakmai konszenzuson alapuló helyzetértékelés számos kérdésben mutat rá az
elodázhatatlan

intézkedések

szükségességére.

A

gyermekvédelmi

koncepció

felülvizsgálatát indokolja a megyei szakellátásban tapasztalható indokolatlanul magas
ellátotti létszám és a normatíva feletti finanszírozás ténye.
A különleges szükségletű ellátottak gondozásában a gyermekotthoni és a lakásotthoni
elhelyezés közötti aránytalan különbségek kiegyenlítése megoldandó feladatot állít a
szakellátás elé. A speciális szükségletűek elhelyezésének, szakszerű gondozásának,
nevelésének, a „nevelési felügyelet” elláthatóságának feltételeiben (tárgyi, személyi)
meglévő hiányosságok nem csak megyei, de régiós szinten is kihívást jelentenek.
Támogatandó a nevelőszülők számának növelése, a meglévő férőhelyek feltöltése,
kihasználása, a speciális és különleges ellátottakat gondozó nevelőszülők képzése,
alkalmazása. A nevelőszülőkhöz történő kihelyezésnek és az örökbeadásnak prioritást
kell kapni a gondozási hely megállapításakor.
Az utógondozottak számának felmenő rendszerben tapasztalható emelkedése, egyes
intézményekben jelenleg is magas aránya, és nem életkoruknak megfelelő gondozási
helyen való elhelyezésük a szakmailag és pénzügyileg ideális megoldás kialakítását
indokolja.
Jogos elvárásként jelenik meg az évtizedes elmaradást mutató infrastrukturális
fejlesztések beindítása uniós ill. saját forrásokból, és a fejlesztések szakmai
indokoltságának alátámasztása.

Mind a különleges és speciális utógondozottak, mind a normál utógondozottak
társadalomba való hatékony integrálására, munkába állításuk nehézségeire tekintettel
megvizsgálandó a szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció, fejlesztő-felkészítő
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foglalkoztatás) keretében megnyíló lehetőségek, társadalmi integrációjuk elősegítésének
lehetséges módozatai.
A jelenleginél is hatékonyabb munkavégzés, a tudás alapú szolgáltatás fejlesztése
szükségessé teszi egyrészt a humánerőforrás-fejlesztést az intézményrendszer
egészében (elsősorban a fejlesztő tevékenység, korai gondozás, felzárkóztatás,
tehetséggondozás területén), másrészt az ellátórendszer sajátosságainak kutatására,
elemzésére, az eredmények visszacsatolására, a gondozási módszerek megújítására
képes módszertani részleg megerősítését a Gyermekvédelmi Központban. A
minőségbiztosítási rendszer kialakítása ugyancsak hozzájárulhat a magasabb
hatásfokú

gyermekvédelmi

munkavégzéshez.

Az

ellátást

nyújtók

kiégési

tünetcsoportjának megelőzése, szupervíziók biztosítása szintén javasolt.
A szakmai együttműködés szorosabbá tétele a gyermekvédelmi alapellátás települési
intézményeivel, a szociális, egészségügyi és oktatási intézményekkel, a civil és karitatív
szervezetekkel elengedhetetlen követelmény.

2.

A megyei gyermekvédelmi koncepció illeszkedése

A gyermekvédelmi törvény tárcastratégiája hat pontban rögzíti a gyermekvédelmi
törvény

megvalósításának

aktualitásait.

A

gyermekvédelmi

koncepciónk

megalkotásakor mindvégig szem előtt tartottuk az itt megfogalmazott alapelveket:
gyermekvédelmi tükör, stratégiai céljaink, szakellátás modernizálása, szakellátás
fejlesztése, Legyen Jobb a Gyerekeknek

Nemzeti Stratégia, Európai Unió

Gyermekvédelmi Stratégiája.
A „Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia” alapelvei rögzítik egyrészt az
általános stratégiai elveket, másrészt a gyermekek helyzetével összefüggő speciális
alapelveket, valamint a nemzeti stratégia átfogó céljait és fejlesztési irányait.
Az általános stratégiai alapelvek kifejtik:
•

a nemzeti stratégia indokoltságát,

•

a hosszú távú szemlélet, folyamatos építkezés elvét;

•

a társadalmi beágyazottság fontosságát;

•

a gyermekek mindenek felett álló érdekének elvét;

•

a társadalmi, helyi együttműködés jelentőségét;
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komplexitás elvét.

A gyermek helyzetével összefüggő speciális alapelvek között kiemeli:
•

a prevenció;

•

a gyermekérdek

•

a fokozatosság elvét.

Végül a dokumentum lefekteti a nemzeti stratégiának az egész gyermekvédelmi
rendszerre vonatkozó átfogó céljait és az alap- és szakellátás fejlesztési prioritásait.

A koncepció kidolgozásakor ezen felül figyelembe vettük még a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium intézményei által kidolgozott, a jövőben a szociális ellátásban
bevezetendő standardok koncepcióját, valamint a Dél-Dunántúli Régió Humán
Stratégiai Fejlesztési Programjának (HSFP) irányelveit.

3.

A gyermek- és ifjúságvédelem országos helyzete

Annak ellenére, hogy a gyermekvédelmi ellátás rendszere az elmúlt 10 évben jelentősen
megváltozott az 1997-ben elfogadott Gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) hatására, újabb
módosítás várható, ami strukturális átalakulást fog eredményezni. Az 1997 előtti
gyermekvédelem egyszintű volt, szinte csak a szakellátásra szorítkozott, amely erősen
centralizált rendszerben működött, ebben a GYIVI-nek kiemelt, fölérendelt szerepe volt.
A törvény alapján a gyermekvédelem kétszintűvé vált, kibontakozott a jövőben
megerősítésre számító alapellátás, valamint szétvált a hatósági és a szolgáltatási feladat.
Ebben a kétszintű gyermekvédelemben a megyei önkormányzatok feladatává váltak a
gyermekvédelmi szakellátások: a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, az otthont
nyújtó ellátások (nevelőszülői hálózatban, gyermekotthonban, lakásotthonban, külső
férőhelyen stb.), valamint az újonnan létrehozott ellátási típusok (utógondozói, speciális
stb. ellátás). A szakellátásban azonban országos finanszírozási feszültséget okoz az,
hogy a megyei önkormányzatokat túlságosan megterheli a szakellátási intézmények
fenntartása, hiszen az állam részéről nem biztosítottak kielégítő anyagi forrást a
feladathoz, a közelmúltban éppen az állami normatív támogatás jelentős csökkenése
következett be. 2000 óta bizonyos költségvetési bevételi jogcímek megszűntek,
miközben a megmaradt fejkvóták összege folyamatosan nőtt 2005-ig. A 2006. évi
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központi költségvetés azonban olyan drasztikus csökkenést eredményezett a lehívható
normatíva összegében, hogy a központi finanszírozás a 2007. évi szerény mértékű
növekedés ellenére sem tudta elérni a 2005. évi nominális szintet. Az ellátások
finanszírozásának megemelt normatívái fokozatosan vesztettek értékükből, miközben az
ellátások tényleges költsége jelentősen nőtt a dologi és a személyi kiadások
emelkedésével. Eközben a szaktárca erősen támogatta a messze legdrágább ellátási
forma, a lakásotthonok létesítését, de semmi támogatást nem adott a gyermekvédelmi
törvény elfogadását követő években rohamosan növekvő számú lakásotthon
működtetéséhez.

Ezzel párhuzamosan a szakmai nehézségek is fokozódtak, így általános problémaként
jelentkezik az a szakmai hiányosság, hogy az intézményi reformok előírásai figyelmen
kívül hagyták a kamaszkorosztály már korábban is tömeges beáramlását a
szakellátásba, és az ehhez a korosztályhoz köthető sajátos ellátási szükségleteket. A
törvényalkotó csak családpótlást célzó családszerű ellátásokat ismert (el), és nem
számolt a kamaszkorosztály életkori sajátosságaihoz igazodó ellátási szükséglettel. A
Gyvt. módosításával a törvényalkotó speciális ellátást hozott létre. A komoly
magatartás-zavarokkal kamaszkorban beutalt kiskorúak ellátásával-gondozásával
küszködő gondozási helyek megoldást reméltek ettől a változástól, holott az csak a
legsúlyosabb problémák megfelelő kezelésére jött létre.

Egyes megyék kemény recentralizációs, a Gyvt. előírásaival ellentétes lépésekkel
próbálták csökkenteni a szakellátás kiadásait. A Gyvt. 2002. évi módosítása azzal
próbálta enyhíteni a helyzetet, hogy új munkamegosztást ír elő a feladatellátásban
résztvevők számára 2006. január elsejétől: a megyei jogú városok számára kötelező
feladatként előírja az otthont nyújtó és utógondozói ellátást, ami a megyei
szakellátás működési területének csökkenését jelentheti. A legtöbb megyei jogú város
azonban halasztást kért e kötelezettség alól, és kapott is 2009. január 1-ig.
A gyermekvédelmi ellátórendszernek szembe kell néznie a regionális és a kistérségi
szinten megjelenő együttműködési szükséglettel, és a felerősödő törekvésekkel e
szereplők részéről. Ez egyfelől a kistérségi társulások felé való nyitás igényét veti fel
egyes alapellátási és szakellátási feladatok integrált szervezése, egyes szakellátások
körzetesítése, azaz az igénybevevő családokhoz és településekhez közelebb vitele útján.
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szakértelem-hátteret

igénylő

szolgáltatások (területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, speciális ellátás) regionális
szintű együttműködést és munkamegosztást igényelhetnek. Nehezítheti a megyei
szakellátás helyzetét, hogy ezeken a szinteken lehet számítani jelentős mértékű uniós
források bekapcsolására a fejlesztési programok megvalósításában, vagyis a megyei
fenntartású szakellátás számára kevesebb lehetőség adódhat.
A gyermekvédelmi ellátórendszernek a közeljövőben valószínűleg integrálódnia kell
a ma ágazatok szerint tagolt, egymástól elszigetelten működő közszolgáltatások
(egészségügyi, munkaügyi, oktatási, szociális stb.) regionális és kistérségi hálózatába.
További változásokra lehet számítani az ellátórendszer fenntartásának szerkezetében: az
otthont nyújtó ellátások és más szolgáltatások terén a non-profit civil szervezetek
nagyfokú térnyerése fenntartói-működtetői minőségben; a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatásban integrált szolgáltatások telepítésének változásai; a gyermekvédelmi
szolgáltatások finanszírozásának átalakulása.

4.

A megyei gyermekvédelmi szakellátás struktúrája és fő problémái

A Somogy Megyei Önkormányzat 1997. után megkezdte az ellátórendszer jogszabályi
követelményeknek megfelelő korszerűsítését, ami azonban nem minden téren
eredményezte

az

alkalmazkodó

képesség

fokozódását,

és

adekvát

válaszok

kimunkálását a gyermekvédelem új kihívásaira. A szakmai helyzetértékelésből
kiindulva a következőképpen összegezhető a megyei gyermekvédelmi szakellátás
problémahalmaza:
I.

A magas ellátotti létszám

A gondozottak számának és összetételének általános jellemzői alapján Somogyban a
gondozottak részaránya meghaladja az országos, illetve régiós átlagot. A Somogy
megyével közös dél-dunántúli statisztikai régióhoz tartozó két másik megyében
(Baranyában és Tolnában) a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők az azonos korú
lakosság 0,82%-át tették ki. Somogy megye adata bő 50%-kal haladja meg ezt az
arányt. A magas ellátotti létszám okai a 2007-es átvilágítás következtetései szerint az
„megöröklött helyzet” mellett az ellátórendszer működésében keresendők. (1. és 4. sz.
melléklet)
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● A kiskorú bekerülők száma magas.
Az adatok azt mutatják, hogy a jelzőrendszer csak a veszélyhelyzetben lévő 3 éven
aluliak körében működik többé-kevésbé kielégítően a védőnők munkájának
köszönhetően.

A

társadalmi

okok

mellett

a

3-13

évesekkel

foglakozó

gyermekintézmények (óvodák, általános iskolák) jelző szerepe sokkal gyengébbnek
mutatkozik. A kamaszkorúak szakellátásba való tömeges beutalása maga is a
korábbi intézményes jelzőrendszer működési elégtelenségének a következménye.
● A kamaszkorúak tömeges beáramlása.
A 13 évesnél idősebben beutalt kiskorúak nagy többsége nem beutalása idejétől
szorul segítségre, hanem sokkal régebb óta. A beutalás körükben gyakran 6-8 évet
késik az indokolthoz képest. A beutalást kiváltó magatartászavaraik ezek alatt az
évek alatt erősödnek fel annyira, hogy a gyermekvédelmi szakellátás intézményeit is
komoly zavarba hozzák, súlyos gond elé állítják a szakellátást, mert egy olyan
tömeges ellátási igény jár vele, amelyre az ellátórendszernek alig van kínálata. (2. és
3. számú melléklet)

● A bekerülés indokoltsága nem minden esetben igazolható.
A kamaszkorban bekerülők egy részét nem veszélyeztetett helyzete, hanem
kamaszkorban keletkező magatartás-zavarai miatt utalják be a szakellátásba. Az ő
családjuk együttműködő, vállalja a kiskorú családtag ellátását-gondozását, csak a
keletkezett magatartás-zavarokkal nem tud mit kezdeni. A család közelében nem áll
rendelkezésre olyan szakszolgáltatás (gyermek-pszichiátria stb.), amely a család
segítségére tudna sietni. A gyermekvédelmi szakellátásba való beutalás ilyen
esetekben diszfunkcionális, a családból való felesleges kiemelés tovább rontja a
magatartás-zavarok kezelésének esélyeit.
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● A kikerülés fokozásának akadályai.
A Somogy megyei szakellátásból túlságosan kevés gondozott távozik kiskorúan,
döntően ez az oka annak, hogy folyamatosan ilyen sokan vannak az ellátásban. A
kikerülők nagyobb felének (54,4%) csak a 18. születésnapját követő napon szűnik
meg a beutalása. Kétharmad részük ezt követően igénybe veszi az utógondozói
ellátást is. Országosan 44% kerül haza, 9%-ot örökbe fogadtak, és csak 41% maradt
legalább nagykorúságáig a szakellátásban. Az adatok azt a következtetést
sugalmazzák, hogy az ellátórendszer mai összetétele és érdekeltségi viszonyai
mellett a kiskorúan kikerülést lehet és kell fokozni. (5. és 6. számú melléklet)

II.

A strukturális és szakmai hiányosságokból eredő finanszírozási nehézségek a férőhely-kihasználtság látszólagos hatékonysága

Az

intézmények

feltöltöttsége

alapján

az

intézményrendszerben

önmagában

hatékonynak tűnő 90-100%-os férőhely-kihasználtság figyelhető meg, azonban ez elfedi
a

finanszírozási

problémákat:

nevelőszülői

hálózat

kihasználatlan

férőhelyei;

lakásotthonok férőhely-kialakításának eltérése az ideális csoportképzési mutatóktól;
utógondozottak kiskorúaknak fenntartott férőhelyen való elhelyezése. (7. és 8. számú
melléklet)
•

Egységes nevelőszülői hálózat helyzete.

A Gyermekvédelmi Központ folyamatosan fejleszti az általa működtetett hálózatot,
de férőhely-kihasználtsága nem teljes. A különleges ill. a speciális ellátási igényt
nehezen elégíti ki. Az ilyen nevelőszülők képzésében 2008-ban jelentek meg az első
eredmények.
•

A nem megfelelő méretű lakásotthonok.

Legköltségesebb ellátási forma, a lakásotthonok térhódítása következett be az utóbbi
tíz évben a megyei intézményrendszerben. Több mint húsz lakásotthon létesült
gyermekotthonokhoz kapcsolódóan. Fő probléma, hogy többségében 8 fős
lakásotthonok vannak a rendszerben, holott a 12 fős normál lakásotthon szakmai
létszáma ugyanekkora. Ez abból ered, hogy egy-egy lakásotthoni csoport
működtetése - függetlenül attól, hogy 8-10-12 főt foglal magába - a 12 főhöz rendelt
szakmai létszámot követeli meg. (9. sz. melléklet)
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kiskorúaknak

fenntartott

férőhelyen.
Az utógondozotti elhelyezés problémája egyre erősebben terheli a finanszírozást. A
TEGYESZ 2004-ben külső férőhelyek létesítésével bővítette a Gyermek- és
Utógondozó Otthon befogadó képességét, ám mivel megállt ez a folyamat mégsem
oldódott meg az utógondozottak kedvező finanszírozású elhelyezése (félutas házak,
albérletek, szociális ellátó rendszerbe kerülés). 2007 második felétől a
Gyermekvédelmi Központ és az intézmények aktivitásának köszönhetően sikerült
fokozni az utógondozottak külső férőhelyen való elhelyezését. A somogyvári
intézményben továbbra is megoldatlan kérdés maradt az enyhén vagy a közép
súlyosan

fogyatékkal

élő,

önálló

életvitelre

alkalmatlan

utógondozottak

lakásotthonokból külső férőhelyre, vagy szociális intézményekben való elhelyezése.
A II. számú intézménnyel szemben, ahol radikálisan tudták csökkenteni az
utógondozottak költséges férőhelyen való elhelyezését 2008 folyamán, az I. számú
intézményben lassabb előrelépés mutatkozik.
III. Szakmai problémák és az intézményi integrációval járó megnövekedett
feladatok
•

Alacsony életkorú gondozottak elhelyezése és hazagondozása.

E téren feszültség bontakozott ki a különböző ellátási formák között az
intézményrendszeren belül. A nevelőszülői hálózat és a lakásotthonokkal bővült
gyermekotthonok egyre inkább egymás vetélytársai lettek a huzamosan
családpótló jellegű ellátásra szoruló gyermekek esetében, ami végső soron
megnehezíti a kikerülést is.

● Kamaszkorban bekerülők ellátásában jelentkező nehézségek.
Az ilyen korú bekerülők ellátását biztosító gondozási férőhelyek fejlesztése
elmaradt, a korszerűsítések során háttérbe szorult ennek a fokozódó problémának a
megoldása. A kamaszkorban bekerülők elsöprő többségükben nem gondozhatók
együtt a családpótló gondoskodást igénylő kiskorúakkal. Együttélésük gyakran
maga is veszélyhelyzetbe sodorja a náluk kisebbeket. A kamaszkorban
bekerülőknek alapjában nem családpótlásra, hanem az életkori sajátosságaikhoz
igazodó ellátásra-gondozásra és korrekciós nevelésre, felzárkóztató képzésre és
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munkaerő-piaci felkészítésre van szükségük. Ez az ellátási szükséglet külön erre a
feladatra specializálódott gondozási helyeket igényel.

•

Magatartás zavaros nagykamaszok beáramlása.

Komoly kihívás a magatartás-zavarokkal érkező nagykamaszok fokozódó
beáramlása figyelhető meg a fogadásukra felkészületlen intézményrendszerbe. Ezt
erősítette az intézmények számára az a mindennapos veszélyhelyzet, hogy bármikor
fogadniuk kell szabaddá vált férőhelyeiken ilyen nehezen kezelhető, ellátottaik
többségétől eltérő igényű fiatalokat, mivel azoknak nincs elegendő, megfelelő
férőhely.
•

A Zita Gyermekotthon hibás szakmai profilja.

A speciális szükségletűek és a magatartás zavaros nagykamaszok elhelyezési
problémájának hibás összekapcsolása történt meg, amikor a Somogy Megyei
Önkormányzat 2004-ben speciális gyermekotthon létesítését határozta el a Zita
Gyermekotthon bázisán. Ezzel ugyan orvosolni igyekezett egy jelentős ellátási
hiányosságot, de az intézmény fekvésénél és környezeténél fogva azzal együtt sem
alkalmas speciális gyermekotthon céljára, hogy a fenntartó fokozatosan biztosította
a szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
•

Az intézményi integrációval járó szakmai és munkaügyi feladatok kezelése.

Somogy megye, megtartva intézményeit, megújult szervezeti keretek között látja el
gyermekvédelmi

szakellátási

feladatait.

Az

I.

számú

ill.

a

II.

számú

Gyermekvédelmi Intézmény, a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon belső struktúráját, szakmai egységeinek
kialakítását a 2008. áprilisában elfogadott szakmai programok tartalmazzák, de ezek
megvalósítása az ugrásszerűen megnövekedett feladatok miatt állandó kihívást
jelent

az

intézményvezetők

számára.

Különös

tekintettel

az

I.

számú

Gyermekvédelmi Intézmény és a somogyvári többcélú, integrált intézmény
vonatkozásában.
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Fejlesztési elvek

A fejlesztési elvek meghatározásakor felhasználásra került a Somogy megyei
gyermekvédelmi szakellátást elemző SWOT analízis (10. sz. melléklet).
I.

A gyermek mindenek felett álló érdeke.

•

Elsődleges szempont a szakellátás koncepciójának kialakításakor.

•

A megyei szakellátás fejlesztésének első számú prioritása.

II.

A gyermekvédelem szereplőinek együttműködése.

•

A megyei gyermekvédelmi alapellátás és a szakellátás kapcsolatának erősítése.

•

Az alap- és szakellátás fokozottabb együttműködése, szorosabb összhangja a
gyámügyi hatóságokkal.

III. Gondozási hely indokolt kijelölése.
•

Minden gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermek helyzetének megfelelő
gondozási helyet kapjon.

•

Minden szakellátásban lévő gyermek, illetve fiatal felnőtt a finanszírozási
igényeknek megfelelő ellátási helyre kerüljön.

•

Folyamatos lépések annak érdekében, hogy a Somogy megyei létszám a Déldunántúli régió átlagához közelítsen.

•

A bekerülés szükségességének gondos vizsgálata és felülvizsgálata.

•

Az elhelyezési értekezletek figyelemmel kísérése a fenntartó részéről.

•

A kikerülés fokozott támogatása a gyermekvédelmi törvény alapelveit és a
gondozottak érdekeit szem előtt tartva.

IV. A szakellátási rendszer finanszírozhatósága.
•

Az intézményrendszer működtetése a fenntartó számára finanszírozhatóvá tegye a
szakellátás egészét.

•

A koncepció végrehajtásakor a pénzügyi fenntarthatóság elérése elsődleges cél.

•

A nevelőszülői hálózatba történő kihelyezések fokozása.

•

Az utógondozottak külső férőhelyen történő elhelyezése.
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Megújuló intézményrendszer.

•

Korszerű infrastruktúra megteremtése az intézményrendszer egészében.

•

Tárgyi és személyi feltételek maradéktalan biztosítása.

•

A

határozatlan

idejű

működési

engedélyek

megszerzéséhez

szükséges

feltételrendszer megteremtése.
•

Egységesülő működtetés a standardok figyelembevételével (gyermekvédelmi
szolgáltatások

általános

szakmai

követelményei;

irányelvei;

protokolljai;

szabályzatai).
VI. A speciális és különleges szükségletű ellátottak érdekei.
•

Speciális és különleges nevelőszülők helyzetének erősítése szakmai képzésekkel és
munkájuk fokozott fenntartói finanszírozásával.

•

Speciális gyermekotthon megépítése a megyei és régiós szükségletek kielégítésére.

•

A különleges és speciális ellátottak hatékony felkészítése az önálló életvitelre.

VII. A gyermekvédelmi szakellátás és a megyei szociális ellátás kapcsolata.
•

A gyermekvédelmi szakellátásban lévő nagykorú különleges gondozottak (18
életévüket betöltöttek, utógondozottak) számára szociális férőhely, rehabilitáció
biztosítása a megyei szociális intézményrendszerben.

•

A nagykorú különleges gondozottak számára szakmaszerzés lehetőségének
megteremtése.

•

Az önálló életvitelre való alkalmasság kialakítása a szociális intézményrendszeren
keresztül is.

VIII. A gyermekvédelem és a közoktatás komplexitása.
•

A megye gyermekvédelmi alapellátásának és az alapfokú közoktatás szereplőinek
együttműködése a jelzőrendszer működtetésében.

•

A gyermekvédelmi szakellátás és a középfokú oktatás igényeinek összehangolása.

•

A gyermekvédelmi szakellátásban lévő normál utógondozottak számára a
munkaerő-piacon keresett szakmák biztosítása.

•

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ koordinációs szerepének erősítése.

IX. Fenntartói felügyelet.
•

Az intézményi dokumentumok folyamatos ellenőrzése, elemzése.
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•

Kérdőíves felmérése, interjúk az ellátásban érintettekkel.

•

Személyi és tárgyi feltételek meglétének kontrollja.

•

Hatályos jogszabályok és szakmai minimumfeltételek betartatása.

6.

Szakmai-fejlesztési célok

A megyei szakellátást jellemző problémahalmaz csakis a komplexitás figyelembe
vételével kezelhető, hiszen a magas ellátotti létszám csökkentése, a strukturális és
szakmai hiányosságokból eredő finanszírozási nehézségek és a szakmát sújtó problémák
orvoslása

egymással

szorosan

összefüggő

intézkedéseket

igényelnek.

Ennek

szellemében célszerű a következő szakmai-fejlesztési célokat előtérbe állítani:
I.

A magas ellátotti létszám csökkentése

A Somogy Megyei Önkormányzatnak érdeke mindent megtenni azért, hogy a
szakellátás iránti szükséglet egynegyedével-egyharmadával csökkenjen. Az ellátotti
létszám csökkentésében rejlő lehetőségekre a szomszédos megyék szintjére épülő
számítás adja a legdurvább becslést: a dél-dunántúli statisztikai régióba tartozó,
demográfiai arányok tekintetében Somogy megyével azonos két megye, Baranya és
Tolna szakellátotti szintjét (0,82 %) elérve 800 fős ellátotti létszám várható. Az egyetlen
járható út az ellátórendszer működési hatékonyságának erősítése, amely az ellátás
volumenének olyan lényeges mértékű csökkenését ígéri, amely egyben erősen növeli a
megyei szakellátás szakmai értékét.
Kiskorúan kikerülés – hazagondozás megerősítése
Az ellátotti létszám csökkentésének érdekében mindent meg kell tenni a kiskorúan
kikerülés növekedése, a gondozottak hazagondozásának nagyobb hatékonysága
érdekében. A kiáramlás befolyásolásával kontrollálni lehet az ellátottak számának az
alakulását. Az elmúlt évek adataival számolva, ha Somogy megye eléri a kiskorúan
kikerülésnek a többi megye átlagával egyenlő szintet, az közel ötven fővel csökkentheti
az ellátotti létszámot. A hazagondozás hatékony működtetése sokkal több megtakarítást
hoz a szükséges személyi ráfordításnál, elmaradása viszont további költségnövekedéssel
jár, az ellátotti létszám folyamatos emelkedése miatt. A hazagondozást már az új
beutaltak körében hatékonyan lehet végezni, és ezáltal elérhető, hogy jelentősen
megnőjön a néhány hetes-hónapos, legfeljebb egy éves ellátás után kikerülők száma.
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Kiskorúan kikerülés fokozását elősegítő szakmai célok
-

a rövid idő alatt hazagondozhatók mielőbbi hazakerülésének elérése;

-

az örökbe fogadhatók családba kerülésének elősegítése;

-

indokolatlannak tekinthető vagy indokolatlanná vált beutalások gyors
felülvizsgálata.

A sikeres hazagondozás feltételrendszere
-

nagy szakszerűséggel kiszűrni a rövid időn belül családba (haza vagy
örökbefogadó családba) gondozható beutaltakat;

-

az ellátottak hazagondozását a beutalás pillanatában el kell kezdeni;

-

a hazagondozást az ellátás egész ideje alatt folytatni kell;

-

a hazagondozás személyi feltételeit nem szabad megtakarítási forrásnak
tekinteni.

A 3 év alatti ellátottak hazagondozása
- 3 éven aluli beutaltak esetében a hazagondozás feladatát továbbra is a
Százszorszép és a Kékmadár Gyermekotthonokra kell bízni a különleges
ellátási keretek miatt;
-

az

alacsonyabb

életkorú

gondozottakért

versengő

gondozási

helyek

érdekeltségének megteremtése abban, hogy a szükségesnél hosszabb időt ne
töltsenek a kiskorúak az ellátásban;
- a Befogadó Otthont nem szabad a 3 éven aluliak ellátására való berendezkedés
terhével és felesleges költségeivel megterhelni.
A 3 évnél idősebbek hazagondozása
-

mindazoknak a 3 éves és idősebb beutaltaknak, akiknek a gondozási helyét
különleges körülmények (például 5-6, vagy több fős testvérsor 1-2
csecsemővel stb.) kényszere előre ki nem jelöli, befogadása Befogadó
Otthonában történjen;

-

A Befogadó Otthonból csak azokat helyezzék tovább,
-

akiknek a beutalását felülvizsgálva az illetékes gyámhivatal nem
szünteti meg a beutalását (egyes esetekben az utólagos szakértői
megítélés nem találja teljesen indokoltnak a beutalás tényét);
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akiknek a rövid időn belüli hazagondozására vagy örökbe
fogadhatóvá válására a szakemberek jó esélyt látnak;

-

kamaszkorúak esetében a befogadást követően gondosan tisztázandó, hogy a
beutaltnak milyenek a rövid távú családba gondozási esélyei;

-

16-18. éves korú beutaltak esetében fontos figyelemmel kísérni, hogy beválike a szakellátás igénybevételéhez fűzött várakozás, vagyis segítséget jelent-e a
beutalás, hiszen elképzelhető, hogy indokolt itt is a beutalás felülvizsgálata.

II.

A strukturális és szakmai hiányosságokból eredő finanszírozási nehézségek
feloldása

A szabad kapacitások kihasználatlansága, a nem megfelelő méretű lakásotthonok és az
utógondozottak elhelyezése a kiskorúaknak fenntartott férőhelyeken felerősíti az
egyébként is alulfinanszírozott gyermekvédelmi szakellátást érő kihívásokat. Az
intézmények, a gyermekvédelmi központ és a fenntartó együttműködésével a 2008-ban
megindított, érzékelhető pozitív folyamatok felerősödhetnek, szervezettebbé válhatnak,
és a finanszírozás nehézségeinek enyhülését eredményezhetik a következő évek
folyamán.
Nevelőszülői hálózat kapacitásának kiaknázása
- A Gyermekvédelmi Központ folyamatos erőfeszítéseinek következtében
folyamatosan nő a nevelő szülői hálózatba kihelyezett ellátottak száma, ennek
ellenére a kapacitás közel 10%-a kihasználatlan;
- El kell érni a 2009-es év során, hogy a nevelő szülői hálózat szabad kapacitása
mindössze 5% legyen;
- A megyei gyermekvédelmi szakellátás fenntartójának természetesen nem áll
módjában befolyásolni a beutalási gyakorlatot. Arra azonban van módja, hogy
kezdeményezze tapasztalatcsere folytatását a területi gyámhivatallal annak
érdekében, hogy a szakellátási intézmények tapasztalatai a gyámhivatali
szakemberek rendelkezésére álljanak.
A 8 férőhelyes lakásotthonok számának mérséklése
– Az intézményekben lévő ellátotti létszám csökkenése, a nevelő szülői
hálózat fokozott előtérbe állítása és az utógondozottak külső férőhelyre helyezése
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következtében ésszerű és szakmai keretek között visszaszorítható lehet a
lakásotthoni ellátás súlya;
– A gazdaságos finanszírozást súlyosan terhelő, csak 8 fő befogadására
alkalmas lakásotthonok közül ki kell választani – elsősorban a centrális fekvésű,
illetve kevésbé felújított épületeket számba véve -, az új funkciót kapó
otthonokat;
– Az utógondozotti elhelyezésre alkalmas otthonok kijelölése lehetővé teszi a
nem megfelelő férőhelyen lévő utógondozottak elhelyezését;
– Öreglakon - amennyiben kialakításra kerül a szociális otthon -, 2
rehabilitációra alkalmas lakóotthont kell kijelölni, elsősorban a somogyvári
intézményben ellátott utógondozottak fogadására.
Utógondozói ellátottak elhelyezése külső férőhelyekre
– Az utógondozottak külső férőhelyen való elhelyezése felgyorsult 2008 során,
de intézményenként egyenetlen a fenntartói szándék megvalósítása. Az I. számú
Intézményben 2008 januárjában 25 utógondozott volt, jelenleg 16 fő van. A II.
számú intézményben 10 főről 3 főre csökkent ez a létszám, Somogyváron 38 főről
36-ra.
– Somogyváron megnehezíti a folyamatot a fogyatékkal élő utógondozottak
kihelyezésének nehézkes volta. Az I. számú Intézményben tovább kell folytatni a
külső férőhelyre való kihelyezést.
– Az utógondozói ellátottak ellátását teljes egészében külső férőhelyekre kell
helyezni. Ehhez szüksége a félutas jellegű ellátás (saját lakásban, albérletben, félutas
utógondozói lakásotthonokban stb.) kapacitásainak növelése a gondozási helyekhez
kapcsolódóan.
A Somogy megyei és Kaposvár megyei jogú városi önkormányzat feladat-ellátási
együttműködésének kiépítése
- A Gyvt. 2002. évi módosítása szerint 2006. január elsejétől, a megyei jogú városok
számára kötelező feladatként előírja az otthont nyújtó és utógondozói ellátást, ami
a megyei szakellátás működési területének csökkenését jelentheti;
- a legtöbb megyei jogú város azonban halasztást kért e kötelezettség alól, és kapott
is 2009. január 1-ig;
- jelenleg a szakellátásban lévők 8-10%-a köthető Kaposvárhoz.
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III. Szakmai problémák megoldásának megkönnyítése
A szakmai nehézségek kiküszöbölését a differenciált, vagyis szakmai profiljában,
feladataiban megtisztított gyermek- és lakásotthon, illetve nevelő szülői hálózat
megerősítése eredményezheti.
Kamaszkorú beutaltak elhelyezésének szakszerű biztosítása
- Megoldandó, hogy a beáramlásban tartósan nagy arányt képviselő kamaszkorú
(14-17 éves) beutaltak elhelyezésére kellő tartalékot is magában foglaló
férőhellyel bíró, külön erre a feladatra szakosított gondozási helyek álljanak
rendelkezésre.
- A rendszerint kifejlett magatartás-zavarokkal érkező kamaszkorú beutaltak
ellátása ugyanis nem oldható meg az alacsonyabb életkorú, rendszerint
családpótló ellátást, gondozást igénylő gondozottakkal közös gondozási
egységekben utóbbiak veszélyeztetése nélkül.
- A kamaszkorúak fogadására alkalmas férőhelyek kialakításával az is elérhető,
hogy az egész ellátórendszert átható feszültség csökkenjen. Ha a többi gondozási
helyet nem fenyegeti az a mindennapi veszély, hogy bármikor elhelyezhetnek
hozzá egy komoly magatartásproblémákkal érkező kamaszt, akitől naponta meg
kell védeni a kisebbeket, közvetve kedvezően hathat a kiskorúan kikerülés
felerősödésére, csökkentve a nagykorúságuk eléréséig ellátásban maradók
arányát.
- A 14-17 éves beutaltak ritka kivétellel nem családpótló jellegű ellátásra, hanem
az életkori sajátosságaikhoz igazodó, a felzárkóztató iskolázás, a munkavégzés,
az élmény- és kalandpedagógia teljes fegyvertárát bevető korrekciós nevelést,
gondozást igényelnek. Ez a szakmai igény is külön gondozási helyet tesz
szükségessé.
- Ennek az ellátási igénynek megfelelő kínálat azonban majdnem teljesen hiányzik
(egyedül a kaposvári Nyár utcai otthon áll rendelkezésre e célból). Ez kaposvári
és Kaposvár-környéki gondozási helyeket igényel, mert szükség van a
nagyvárosban elérhető szakértelem és a nagyvárosi képzési és munkaerő-piaci
kínálat közelségére.
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A speciális ellátottak szakszerű elhelyezése
- Az ellátórendszerben ki kell építeni egy, a régiós megállapodásnak megfelelő
disszociális magatartású fiúk ellátását biztosító speciális gyermekotthont;
- a speciális otthon megteremtené a Zita Gyermekotthonban elhelyezett,
számos tekintetben problémát jelentő 2 csoport (16 fő) disszociális fiú ideális
elhelyezését;
- a működtetéshez biztosítani a szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
- a speciális gyermekotthon működtetését a Zita Gyermekotthonban
felhalmozódott tapasztalatokat hasznosítva, annak szakmai kontrolljával
célszerű megoldani.
Differenciált nevelőszülői hálózat megerősítése
- A hagyományos nevelőszülői hálózat további bővítése nem látszik szükségesnek,
amennyiben a gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet összetétele és a
beáramlás arányai nem változnak radikálisan, különösen, ha figyelembe vesszük a
szabad férőhelyek meglétét és az utógondozotti státuszúak magas részarányát.
- Kívánatos olyan nevelőszülői kapacitások kialakítása, amelyek ideiglenes
hatályú beutaltak fogadására, különleges és speciális ellátás nyújtására
specializálódik.
- Ezek a feladatok speciális felkészítést, magasabb térítéseket és díjazást
igényelnek.
- A 3 éven aluli beutaltak nevelőszülői családokhoz való kihelyezésükben való
közreműködést változatlanul a Százszorszép és a Kékmadár gyermekotthon látja
el.
- A családpótlásra szoruló kiskorúak ellátását elsősorban a nevelőszülői hálózat
lássa el, igény szerint emellett a nagyszakácsi gyermekotthon és a nágocsi
lakásotthon lássa el a hozzájuk kapcsolódó 12 főt befogadni képes
lakásotthonokkal együtt.
A személyi feltételek biztosítása az intézményrendszerben (11. sz. melléklet)
- Az intézményrendszerben a közvetlenül gyermekcsoport mellett dolgozó
szakember ellátottság jónak mondható, kivételt képez ez alól a somogyvári
intézmény.
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- Az intézmények közös jellemzője a nem közvetlenül gyerekcsoport mellett
dolgozó segítő szakemberek hiánya;
- pszichológus általában részmunkaidőben dolgozik ezekben az intézményekben;
- kevés a fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus;
- különösen nagy szakmai problémát jelent ez a fogyatékosokat nevelő
intézményben.

7.

Az infrastrukturális fejlesztések a gyermekvédelemben

I.

A somogyvári gyermekotthon korszerűsítésére norvég alap pályázat került
benyújtásra.
A projekt keretében megvalósul a régi, kollégiumi épület felújítása, ezen
túlmenően megvalósul az intézmény szakembereinek képzése, a gyermekek
ellátásához szükséges terápiás módszerek kidolgozása, illetve a működéshez
szükséges eszközök és berendezések beszerzése.
A projekt összköltsége 341.000.000,- Ft, a saját erő 51.150.063,- Ft.

II.

A Befogadó Otthon 12 fős bővítése.

Az átvilágítás és az intézmény vezetőjének szakmai javaslata alapján történik a
fejlesztés – melynek hatásaként egyrészt csökkenhet a gondozotti létszám, másrészt
hatékonyabbá válik a normatíva leigénylés –, a Befogadó Otthon férőhelyszámának
bővítése, ami hosszútávon megoldást jelenthet a megnövekedett létszámú ideiglenes
hatállyal elhelyezett gyermekek befogadására is.
A beruházással egyidejűleg valósulhatna meg az ÁNTSZ által kifogásolt hiányosságok
megszüntetése:

fürdőfelújítás,

padozatcsere,

festés,

mázolás,

továbbá

az

akadálymentesítés. Az intézmény befogadó otthonának 12 férőhellyel való bővítésére a
K-i szárny első emeletén lévő három nagyobb helyiség átalakításával nyílik lehetőség.
Hat szoba kialakítása szükséges 2-2 férőhellyel.
A Somogy Megyei Közgyűlés 72/2008.(VI.06) sz. határozatával elfogadta a Somogy
Megyei Önkormányzat és intézményei 2008-2010. évekre vonatkozó fejlesztési
intézkedési tervét, melyben nevesítésre került a Somogy Megyei Gyermekvédelmi
Központ Befogadó Otthonának bővítése (12 férőhelyesről 24 férőhelyesre) és
korszerűsítése. A döntés értelmében a Befogadó Otthon bővítését a kötvénykibocsátás
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terhére 12,2 millió Ft összegben valósíthatja meg a fenntartó Somogy Megyei
Önkormányzat.
Az elvégzendő felújítási munkák becsült költsége 12.120.000,- Ft.

III. Speciális gyermekotthon kialakítása.
A gyermekvédelmi törvény elfogadása óta elvárás egy speciális gyermekotthon
kiépítése, a Kaposvár környékén felajánlott ingatlanok közül a Bodrogon található volt
iskolaépület kiválóan alkalmasnak ígérkezik a Regionális Speciális Otthonná történő
átalakításra. Indokolt előzetes becslés készíttetése a Fejlesztési Tervben szereplő 16
férőhelyes speciális gyermekotthon kialakításának költségvonzatáról. Egyeztetés
lefolytatása javasolt Bodrog Község Önkormányzatával a falu álláspontjáról. A végső
döntés ennek függvényében hozható meg. Javasolt tárgyalás lefolytatása a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulás vezetőjével, hiszen a speciális otthonok
működtetését a társulás tagjai régiós szinten együttesen kívánják megoldani.
Becsült költsége: a települési önkormányzattal való megállapodás, és az átalakítási
költségek felmérésének függvénye.
IV. A nagybajomi és a marcali gyermekotthonok átalakítására, modernizációjára
TIOP pályázat került benyújtásra.
A nagybajomi gyermekotthon fejlesztése a TIOP 2.4.3 pályázat keretében beadott
projekttervvel, amely a korszerűsítés mellett a férőhelyszám hatékonyabb kihasználását
is megcélozza. A beruházás összköltsége 78.390.000,- Ft, a fenntartói önrész aránya
6%. A projekt befejezésének várható időpontja 2010. második fele.

A marcali gyermekotthon fejlesztése a TIOP 2.4.3 pályázat keretében elsősorban a
korszerűsítést és az akadálymentesítést állítja előtérbe. A beruházás összköltsége
59.664.000,- Ft, a fenntartói önrész 6%. A projekt befejezésének várható időpontja
2010. második fele.

A felsorolt fejlesztési tervek, amelyek részben uniós, részben saját forrás bevonására
épülnek

kiterjednek

az

egész

gyermekvédelmi

intézményhálózatra,

nagyban

hozzájárulhatnak az elmaradt modernizációhoz, a tárgyi feltételek biztosításához és a
hatékonyabb működéshez. Az uniós és a Norvég Alaphoz benyújtott pályázatok
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elbírálása után az esetlegesen támogatásban nem részesülő fejlesztések esetében 2009
folyamán megvizsgálandó a saját erőből való megvalósítás lehetősége.

8.

Együttműködés formái a kistérségi társulásokkal az alap- és
szakellátásban

A szociális területhez hasonlóan a gyermekjóléti feladatok ellátásának területén is
előtérbe kerültek a többcélú kistérségi társulások. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény 94/A szakasza úgy rendelkezik, hogy a települési
önkormányzatok

a

személyes

gondoskodás

keretébe

tartozó

gyermekjóléti

alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok
átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését többcélú kistérségi társulás
útján is biztosíthatják. A gyermekjóléti alapellátási feladatok után az a többcélú
kistérségi társulás igényelhet ösztönző támogatást, amelyik az egyes gyermekjóléti
alapellátási feladatok közül legalább egy ellátását biztosítja az alábbiak közül:
gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekek átmeneti
gondozása. Ezek megerősítése enyhíthetné a megyei fenntartású szakellátásra nehezedő
nyomást. Az egészségügyi alap- és szakellátó rendszer pedig integrálhat olyan
szakszolgáltatásokat, amelyek családközelben működnek és hatékony szaksegítséget
nyújtanak a családoknak a bennük élő kamaszok-fiatalok magatartás-zavarainak a
hatékony rendezésében. A megyei önkormányzatnak közvetlen anyagi érdeke fűződik
ahhoz, hogy szorgalmazza, segítse ezeket a feladat-ellátásokat, hiszen jelentős tömegű,
igen költséges, diszfunkcionális ellátási szükséglet keletkezését lehetne megelőzni
általa.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény
alapján a gyermekvédelmi szakellátási feladat biztosítása után az a többcélú
kistérségi társulás igényelhet ösztönző támogatást, amelyik 2006. január 31-től
biztosítja, hogy a kistérség területén valamennyi, a gyermekek átmeneti gondozását
biztosító alábbi intézmény társult formában működjön: helyettes szülői hálózat;
gyermekek átmeneti otthona; családok átmeneti otthona. A megyei önkormányzat
ösztönzően léphet fel e téren, hiszen amennyiben kiépülnének ezek az intézmények
hosszú távon döntően csökkentenék a szakellátás szakmai és finanszírozási problémáit.
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Melléklet
1. sz. melléklet

Ellátottak megoszlása gondozási forma szerint (2002-2008. 09.30.)
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2. sz. melléklet

Beáramlás korcsoportok szerint (2002-2008. 09. 30.)
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3. sz. melléklet

Beáramlás korcsoportok szerint %-os megoszlásban (2002-2008. 09. 30.)
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4. sz. melléklet

A beutaltak száma és aránya (2002-2008. 09. 30.)
Megnevezés

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.09.30 Átlag

Az ellátottak
968 948 970 957 926 933
száma
fő
Beutaltak
128 157 197 159 134 199
A beutaltak aránya % 13,2 16,6 20,3 16,6 14,5 21,3

962

954

191
19,85

166
17,4

5. sz. melléklet

Kikerülők száma és aránya (2002-2008. 09. 30.)

Somogy Megye
létszám
Kikerülés
A kikerülés aránya

2002 2003 2004
968 948 970
163 175 174
16,1 18,1 18,3

2005
957
169
17,4

2006
926
161
16,8

2007
933
187
20,2

2008
962
158
16,42

Átlag
954
169
17,7
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6. sz. melléklet

Kikerültek megoszlása a kikerülés oka szerint (2002-2008. 09. 30.)

A kikerülés oka
hazakerült
örökbe fogadták
nagykorúvá vált
más megyébe utalták
házasságot kötött
elhunyt
Összesen

2002
31,2
4,1
58,3
3,5
2,9
0,0
100,0

2003
35,0
8,3
51,7
2,2
2,8
0,0
100,0

2004
29,7
9,7
56,2
1,7
1,7
1,0
100,0

2005
31,4
9,5
56,1
0,6
2,4
0,0
100,0

2006
34,8
7,5
50,3
5,0
1,2
1,2
100,0

2007
25,8
12,9
52,7
5,4
3,2
0,0
100,0

2008
39,9
12,7
39,9
5,7
1,9
0,0
100,0

7. sz. melléklet

Ellátottak korcsoportos arányai (2002-2008. 09. 30.)
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8. sz. melléklet
Férőhelyek alakulása (2002-2008)

Megnevezés

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nevelőszülői hálózat

578

627

662

661

661

672

670

Gyermekotthon

416

334

322

309

277

333

298

Lakásotthon

112

165

169

169

169

191

195

Gyermek- és Utógondozó
Otthon

40

40

24

24

24

24

24

Külső férőhely

15

20

35

38

35

45

48

230

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/1. szám

9. sz. melléklet

Lakásotthoni

férőhelyek

és

a

maximális

csoportlétszámra

vonatkozó

követelménytől való eltérése (adatok fő-ben)

Intézmény

Lakásotthon címe

lakásotthon típusa

Eltérés
Engedélyezett
kalkuláció a
férőhely
csoportlétszám
követelménytől*
10
-2
4
0
12
0
8
-4

Nagybajom
lakásotthon (egység)
Kékmadár
Nagyszakácsi Marcali
külső férőhely
Mesztegnyő
lakásotthon
Kéthely
lakásotthon
Kossuth L. u. 7.
(Vadvirág)
gyermekotthon
15
Somogyvár
Kossuth L. u. 9.
(Buzavirág)
lakásotthon
8
Kossuth L. u. 104.
(Pipacs)
lakásotthon
8
Öreglak
Öreglak Fő u. 105.
Külöleg.lakásotthon
8
Öreglak Fő u. 110.
Külöleg.lakásotthon
8
Öreglak Vasút u. 8.
Külöleg.lakásotthon
8
Öreglak Kis u. 47.
Külöleg.lakásotthon
8
Móra
Szenna,Árpád u.25
Lakásotthon
12
Somogyjád,Kossuth
u.25
Lakásotthon
12
Somogyjád,Kálvin u.22 Lakásotthon
8
Osztopán,Ady E.u.8
Lakásotthon
8
Osztopán,Ady E.u2/c
Lakásotthon
8
SMGYVK
Bárudvarnok
lakásotthon
8
Kaposvár Vikár B.u.
lakásotthon
10
Kaposvár Pécsi u.
lakásotthon
12
Összesen
Amennyiben a lakásotthonban különleges vagy speciális ellátást igénylőt is elhelyeznek az
eltérés – számuktól függően – 1, vagy 2 fővel kisebb lehet

-1
0
0
-2
-2
-2
-2
0
0
-4
-4
-4
-4
-2
0
-33
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10. sz. melléklet
A megyei gyermekvédelmi szakellátás SWOT-analízise
Erősségek
•
•
•
•
•
•

Fenntartó részéről támogatás, megerősítés
Folyamatos együttgondolkodás
Konszenzusos megoldások
Gyors reagálás problémákra
Önállóbb munkavégzés,
Folyamatos kommunikáció az
intézmények és a fenntartó között

Veszélyek
•
•
•
•
•
•
•
•

Feladatellátás finanszírozhatatlansága
Nagyobb esetszám
szűkös időkeret
több hibalehetőség
Gazdasági szemlélet prioritása
Szolgáltatást végző szakemberek kiégése
Megnövekedett vezetői feladatok
A gyermekek esélyegyenlőségének
biztosítása csorbul

Gyengeségek
•
•
•
•
•
•
•

Szabályzati előírások lassú beépülése,
A munkatársak kiégésének veszélye,
Szükségletek-lehetőségek eltérése,
Feszített ütemű feladatvégzés,
Szokásjog, bevett gyakorlat követése
A területi egyenlőtlenségek

A minőségjelzés hiánya a gyakorlati
munkában

Lehetőségek
•
•
•
•
•
•
•

Hozzáférhető,
szükségleten
alapuló
szolgáltatások
Preventív és családba visszahelyezhető
megoldások előtérbe helyezése
A differenciált ellátásra képes hálózat
belső szervezetének fejlesztése
Pályázati programok, lehetőségek
fokozott kihasználása
Munkakultúra-fejlesztés pályázati
támogatással
Átminősítés kezdeményezése a
szükségletek szerint
Kistérségi és régiós fejlesztések
együttműködéssel

232

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/1. szám

11. sz. melléklet
Az intézményrendszer szakmai létszámai

Intézmény

Ellátási forma,
férőhely

Munkakörök

Kékmadár
Gyermekotthon
Szakmai Egység 40 fh.

intézményvezető
gyermekotthon-vezető
pszichológus
növendékügyi előadó, vagy
gyermekvédelmi ügyintéző
gyógypedagógus vagy
fejlesztő pedagógus
családgondozó 10
óra/hét/csop.
tejkonyhavezető
gazdasági nővér
gyermekszakorvos

1 normál csop. (10 fh.)
anyás gondozási egység
(6 fh.)
0-3 év közöttieket ellátó 3
csoport
(3x8 fh.)
I. sz.
Gyermekvédelmi
Intézmény
170 fh.

nevelő
gyermekvédelmi asszisztens
gyermekfelügyelő
nevelő
gyermekvédelmi asszisztens
gyermekfelügyelő
gondozó 4 fő/csoport
nevelő 1 fő/2 csoport
éjszakás gondozó 1 fő/2
csop.

Összesen:

Zita Gyermekotthon
Szakmai Egység 40 fh.

2 speciális csop.
(2x8 fh.)

2 normál csop.
(2x12 fh.)

Összesen:

gyermekotthon-vezető
pszichológus spec. 1 fő/3
csoport; 40, 48 gy-re 1
növendékügyi előadó, vagy
gyermekvédelmi ügyintéző
gyógypedagógus
vagy
fejlesztő pedagógus
családgondozó
10
óra/hét/csop
nevelő 2 fő/csoport
gyermekvédelmi asszisztens
1 fő/csoport
gyermekfelügyelő
2
fő/csoport
éjszakás gy.felügyelő
nevelő 1 fő/csoport
gyermekvédelmi asszisztens
1 fő/csoport
gyermekfelügyelő
3
fő/csoport
éjszakás gy.felügyelő 2 cs.ra

1
1
1

Tényleges
szakmai
létszám
1
1
-

1

1

Jogszabályi
előírás
szerinti
szakmai létszám

Jogszabályi
előírástól
való
eltérés
-1*
-

1

1

-

1,25

1

- 0,25
-

1
1
3
1
1
3
12
1,5

1
1
megbízá
si sz.
2
1
2
1
1
3
12
2

+ 1**
- 1 **
+ 0,5

1,5

2

+ 0,5

32,25
1

32
1

- 0,25
-

1

-

-1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

4

4

-

2

2

-

4

4

-

2

2
2

+ 2***
-

2

2

-

6

6

-

-

1

+1

25

27

+2

átlag
óra/csop.

1
1
napi

1

-
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Margaréta Lakásotthoni
Hálózat Szakmai Egység
42 fh.

4 lakásotthon
(2x12 fh.; 10 fh.;
8 fh.)
I. sz.
Gyermekvédelmi
Intézmény
170 fh.

gyermekotthon-vezető
pszichológus
növendékügyi előadó, vagy
gyermekvédelmi ügyintéző
gyógypedagógus
vagy
fejlesztő pedagógus
családgondozó
10
óra/hét/lo.
nevelő 1 fő/lo.
gyermekvédelmi asszisztens
1 fő/lo.
gyermekfelügyelő 3 fő/lo.
éjszakás gyermekfelügyelő

Összesen:
Móra
Lakásotthoni
Szakmai
48 fh

Ferenc
Hálózat
Egység

5 lakásotthon
(2x12 fh.; 3x8 fh.)

gyermekotthon-vezető
pszichológus
növendékügyi előadó, vagy
gyermekvédelmi ügyintéző
gyógypedagógus
vagy
fejlesztő pedagógus
családgondozó
10
óra/hét/lo.
nevelő 1 fő/lo.
gyermekvédelmi asszisztens
1 fő/lo.
gyermekfelügyelő 3 fő/lo.
éjszakás gyermekfelügyelő

Összesen:
Összesen:
intézményvezető
gyermekotthon-vezető
pszichológus*
Százszorszép
Gyermekotthon 40 fh.
II. sz.
Gyermekvédelmi
Intézmény
Óvoda,
Általános
Iskola
114 fh.

0-3 év közöttieket ellátó 3
csoport
(3x8 fh.)
2 normál csop.
(2x8 fh.)

Összesen:

növendékügyi előadó, vagy
gyermekvédelmi ügyintéző
gyógypedagógus
vagy
fejlesztő pedagógus**
családgondozó
10
óra/hét/cs.
tejkonyhavezető
gazdasági nővér****
gyermekszakorvos
gondozó 4 fő/csoport***
nevelő 1 fő/2 csoport
éjszakás gondozó 1 fő/2
csop.
nevelő 1 fő/csop.
gyermekvédelmi asszisztens
1 fő/csop.
gyermekfelügyelő 3 fő/csop.
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1
1

1
-

-1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

4

4

-

4

4

-

12
25
1
1

12
2
26
1
-

+2
+1
-1

1

1

-

1

1

-

1,25

1

- 0,25

5

7

+ 2**

5

5

-

15
30,25
113,5
1
1

13
1
30
116
1
1
megbízá
si sz.

- 2**
+1
- 0,25
+ 2,5
-

1

1

-

1

1

-

2,25

1,5

- 0,75

1
1
átlag napi 1
óra/csop.
12
1,5

1
1
megbízá
si sz.
12
2

-

+ 0,5

1,5

3

+ 1,5

2

3

+1

2

2

-

6
34,25

6
35,5

+ 1,25

1

-1

-
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II. sz.
Gyermekvédelmi
Intézmény
Óvoda,
Általános
Iskola
114 fh.

Somogy megyei Óvoda,
Általános Iskola és
Gyermekotthon
Nagyszakácsi
40 fh.
Lakásotthonok
34 fh.
3 normál csop.
(3x12 fh.; 4 fő
utógondozott)
3 lakásotthon
(12, 8 és 10 fh.)
utógondozó lakásotthon
4 fh.

Összesen:
általános iskola
(1.-2. oszt.; 3.-4. oszt.
Összevont)
Óvoda
(1 vegyes csop.)

Összesen:
Összesen:

gyermekotthon-vezető 40,
ill. 48 gy.-re 1 fő
pszichológus vezető 40, ill.
48 gy.-re 1 fő
növendékügyi előadó, vagy
gyermekvédelmi ügyintéző
40, ill. 48 gy.-re 1 fő
gyógypedagógus
vagy
fejlesztő pedagógus
40, ill. 48 gy.-re 1 fő
családgondozó
10
óra/hét/cs.
nevelő 1 fő/csop.
gyermekvédelmi asszisztens
1 fő/csop.
gyermekfelügyelő 3 fő/csop.

intézményegység vezető
tanító
gyógypedagógus
óvónő
dajka
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2

1

-1

1,75

megbízá
si sz.

- 1,75

2

1

-1

2

1

-1

1,5

2

+ 0,5

6

6

-

6

6

-

18

18

-

35

- 4,25

0,5
3
1
2
1
7,5
78

- 0,5
- 0,5
- 3,5

39,25
A közoktatásról
szóló 1993. évi
LXXIX. tv. sz.
1
3
1
2
1
8
81,5

I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény:
* Pszichológus álláshely 2008. november 1-től történő betöltése engedélyezett.
**A vonatkozó rendelet szerint, ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a
gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül.
***A Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Indokoltnak tartja a speciális csoportnál az éjszakás
gyermekfelügyelő alkalmazását.
II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény:
* Pszichológus álláshely ez idáig nem volt biztosítva.
** A fejlesztő pedagógusi álláshelyről a bér 2004. év végén létszámcsökkentés mentén felajánlásra került.
Bér jelenleg ezen az álláshelyen nincs, a státusz megvan.
*** Ugyanekkor 1 gondozónői álláshely bére szintén elvonásra került, státusz itt is megmaradt.
**** 2008. január 1-e előtt a Nagyszakácsi Gyermekotthonban ápolónői munkakörben dolgozott. Ebben
az évben átcsoportosítva Marcali rész gazdasági nővér a törvényi előírásnak megfelelően (A gyámhivatal
feljegyzése alapján).
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Gyámság,
nyilvántartás

Somogy Megyei
Gyermekvédelmi
Központ

intézményvezető
igazgatóhelyettes
jogász
(létszámuk
fenntartói döntés alapján
kerül megáll.-ra)
informatikus
titkárnő
pszichológus 1 fő/ 100 új
örökbefogadói
alkalmassági vizsg-ra
családgondozó 1 fő/45 gy.
v. 25 család
örökbefogadási tanácsadó
1 fő/40 cs.
hivatásos gyám
gyámi
tanácsadó
1
fő/max. 100 gy.
gyermekvédelmi
ügyintéző
növendékügyi előadó
módszertani
szaktanácsadó

Összesen:
Szakértői Bizottság*

vezető
pszichológus 1 fő/ 100 új
vizsg-ra kerülő gy.
gyógypedagógus 1 fő/
100 új vizsg-ra kerülő gy.

Összesen:

1

1
1

+1

1

betöltetlen

-1

-

1
1

+1
+1

1

-

-1

10

-

- 10

1

1

-

4

3

-1

10

10

-

5

3

-2

-

1

+1

2

1

-1

35
1

23
1
megbízási
sz.

- 12
-

1

-

1
1

1

+1

-

1

+1

6
1
14

1
6
1
14

+1
-

1

1

-

11**
6**
33

11
6
33

-

1

orvos

1

családgondozó
gyermekvédelmi
ügyintéző
ápolónő
szakmai vezető
nevelőszülői tanácsadó
gyermekvédelmi
ügyintéző
hivatásos nevelőszülő
segédgondozó

-1

megbízási
sz.
megbízási
sz.
2

pszichiáter

Összesen:
Nevelőszülői hálózat
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-1
-1
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Gyermekés
Utógondozó Otthon
(2x12 fős csop.)

Somogy Megyei
Gyermekvédelmi
Központ
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gyermekotthon-vezető
pszichológus
növendékügyi
előadó,
vagy
gyermekvédelmi
ügyintéző
gyógypedagógus
vagy
fejlesztő pedagógus
nevelő 25 férőhelyig
gyermekvédelmi
asszisztens
25 férőhelyig
családgondozó
10
óra/hét/csop.
gyermekfelügyelő
gondozó

Összesen:
gyermekotthon-vezető
pszichológus
növendékügyi
előadó,
vagy
gyermekvédelmi
ügyintéző
gyógypedagógus
vagy
fejlesztő pedagógus
családgondozó 10 óra/hét
csop.
nevelő
gyermekvédelmi
asszisztens

Befogadó Otthon
(1 csop./12 fh.)

gyermekfelügyelő

1
1

1
-

-1

1

-

-1

1

-

-1

2

2

-

2

-

-2

0,5

1

+ 0,5

6
14,5
1
1

6
2
12
1
-

+2
- 2,5
-

1

-

1

-

0,25

-

1

1

1

-

3

Összesen:

9,25
97,75

Összesen:

5* (1 fő
megbízási
sz.)
7
81

- 2,25
- 16,75

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ:
* 100 új vizsgálatra kerülő gyermekre vetítve (a statisztika alapján 150 gyermek vizsgálatára kerül sor.
**Fenntartói döntés függvénye.

Intézmény neve

Somogy Megyei Óvoda
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Diákotthon és
Gyermekotthon,
Somogyvár

Ellátott
szakfeladat

Dolgozói létszám

Ellátott óraszám

Törvényi
kötelezettségből adódó
hiányzó létszám

általános
iskola,
foglalkoztató
és kisegítő
csoport
145 fő
14
tanulócsoport

21 fő pedagógus
ebből: 1 fő
igazgató
1 fő igazgatóh.
1 fő gyp.
asszisztens

370,5

létszámhiány miatt nincs
napközis ped.,
diákotthon-ban látják el a
feladatot
5 fő pedagógus
17 fő gyp. asszisztens

szakiskola
(foglalk. és
kiseg.)
148 fő
11 csoport

20 fő pedagógus
ebből: 1 fő
igazgatóh.
szakoktatók: 1 fő
főállású
(a feladatot
kapcsolt
munkakörben
látják el)

312,5 törvényi
kötelezettségből
hiányzik 8 óra

1 fő pedagógus
12 fő gyp. asszisztens
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diákotthon
68 fő
7 csoport

Somogy Megyei Óvoda
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Diákotthon és
Gyermekotthon,
Somogyvár

lakásotthon
7
lakásotthonban
56 gyermek

gyermekotthon
3
gyermekotthon
115 gyermek

4 fő pedagógus
ebből: 1 fő
igazgatóh.
8 fő gyermek
felügyelő
4 fő ápolónő
7 fő nevelő,
felügyelő
21 fő gyermek
felügyelő
6 fő gyp.
aszisztens
4 fő nevelő
ebből: 3 fő
gyermekotthon
vezető
29 fő
gyermekfelügyelő
5 fő gyp.
asszisztens
1 fő logopédus
2 fő
családgondozó

Összesen:

2009/1. szám

24 órás ügyeleti
szolgálat

1 fő pedagógus
1 fő ápolószemélyzet

24 órás ügyeleti
szolgálat

1 fő gyp. asszisztens

24 órás ügyeleti
szolgálat

11 fő nevelő
16 fő gyermekfelügyelő
10 fő gyp. asszisztens

az intézményi feladatellátáshoz szükséges
4 fő pszichológus
4 fő növendékügyi vagy
gyermekvédelmi ügyint.
3 fő családgondozó
86
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16/2009.(II.13.) KH

A TÁMOP-3.1.4/08/2. a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázathoz benyújtandó intézményi
esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv
1. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Intézkedési tervét a szakértő javaslatának megfelelően.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 13.
2. Az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési
terv felülvizsgálatára, szükséges módosítására évenként kerüljön sor.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. március 31., első ízben, majd évente

2009/1. szám
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Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés
és
Intézkedési Terv
DURÁCZKY JÓZSEF PEDAGÓGIAI FEJLESZTŐ
ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

2008-2009.
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. 02. 13-i 16/2009.(II.13.) számú
határozatával fogadta el.

…………………………………………….

……………………………………………

Gelencsér Attila sk.

Bogdán Péter sk.

Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

OKM közoktatási esélyegyenlőségi szakértő
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1. Bevezetés

Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a társadalom elvárása. Az
esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat, törvény írja elő az emberi méltóság
tiszteletben tartását, a társadalmi szolidaritás kialakítását.
-

Kiemelten fontos feladat a közoktatás minden területén a diszkrimináció mentesség, a
szegregáció mentesség, a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nevelési, oktatási integrációjának segítése.

-

A közoktatási intézményekben az esélyegyenlőség megteremtése, az egyenlő hozzáférés
biztosítása elengedhetetlen feltétele a sajátos nevelési igényű, ezen belül a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikereihez, hiányaik leküzdéséhez.

-

Az SNI gyermekeket oktató, nevelő, fejlesztő intézmények kiemelt feladata volt és ma is az, hogy
a gyermek a magával hozott különbségeit, hátrányait csökkenteni tudja. A gyermek fejlődése
érdekében a család, a szülő tud legtöbbet tenni. A speciális nevelő-oktató intézmények fő feladata
a SNI, a hátrányos helyzetű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
esélyeinek javítása.

Az óvodai illetve iskolai nevelésben-oktatásban egyik fontos feladat a szegregáció megszüntetése, a
diszkriminációmentes nevelés-oktatás gyakorlatának megvalósítása. A nevelési-oktatási intézmények
feladata, hogy a gyermekek számára érték legyen más társadalmi csoportok szokásainak
hagyományainak megismerése, az egyes gyermekek hátrányainak csökkentése és egyenlő
esélyeinek biztosítása.

1.1. Törvényi szabályozás
A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kimondja,
hogy:
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz,
hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen,
azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést
elszenvedők számára,
kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség,
tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére, 70/A. §-ára, valamint a Köztársaság nemzetközi
kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira a következő törvényt alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó
természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és
körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni.
2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott
rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
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Az alábbi paragrafusokban pedig az oktatási-nevelési folyamatokban határozza meg az egyenlő
bánásmód, esélyegyenlőség szempontjait:

27. § (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre,
a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy
b) amelynek megszervezéséhez az állam
ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy
bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul
(a továbbiakban együtt: oktatás).
(2)

Az

egyenlő

bánásmód

követelményét

az

(1)

bekezdésben

meghatározott

oktatással

összefüggésben érvényesíteni kell különösen
a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása,
b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,
c) a teljesítmények értékelése,
d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,
e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,
f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás,
g) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,
h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint
i) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.
(3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy
csoport
a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban,
osztályban vagy csoportban,
b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény
létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben
meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem
biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában
elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét.
(4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói,
hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása,
megbélyegzése vagy kirekesztése.

28. § (1) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli
tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt
az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri.
(2) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha
a) közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint,
b) felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján
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olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi
oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok
alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az
oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott
követelményeknek.
(3) A 27. § (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megőrzését szolgáló,
illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében jogszabály eltérően
rendelkezhet.

29. § Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren
belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők meghatározott körére - az
oktatással, képzéssel összefüggésben - előnyben részesítési kötelezettséget írhat elő.

Az Oktatás és Kulturális Minisztérium (OKM) egyebek mellett a közoktatásról szóló 1993. LXXIX.
törvény 89. §-a értelmében írandó megyei közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv kapcsán
különösen a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni. A
legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok
korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi
különbségeket. A jelenség nem csak a hivatkozott törvény kapcsán vet fel kérdéseket, hanem gyengíti
a társadalmi kohéziót és rontja Magyarország versenyképességét.
1.2. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja
Az intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének alapvető célja, hogy biztosítsa az
egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését.
Az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításán túl célul tűzzük ki az
esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyermekek
hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.

Célunk az, hogy oktatási intézményben érvényesüljön
-

az SNI gyermekek, tanulók sérülés specifikus fejlesztése minden lehetséges esetben, előkészítve
ezzel a sikeres integrációt,

-

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának elősegítése,

-

a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése az egyenlő hozzáférés biztosítása valamennyi
tanulónk számára,

-

a sikeres integráció előkészítésének biztosítása.

1.3. Értékeink, küldetésünk

-

Intézményünk sajátossága, hogy csak sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat lát el
(hallássérültek, mozgássérültek, látássérültek, beszédfogyatékosok.)
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A szervezeti összetettségből (korai fejlesztés, óvoda, iskola, kollégium, szakszolgálatok) adódóan
az ellátottak életkori intervalluma 0-20 év.

-

Az összetett ellátás kívánalmai szerint fő feladatunknak tartottuk és tartjuk, hogy a sérülés
megállapításának pillanatától a sérülés specifikus ellátásokon belül az egyéni igényekhez igazodó
legjobb fejlesztést kapja a gyermek/tanuló.

-

A logopédiai óvoda/iskola súlyos beszédfogyatékos gyermekek/tanulók számára teremt esélyt
átmeneti szegregációval a többségi intézményekbe való integrálásra.

-

A korai gondozás sajátossága, hogy bizonyos „életmód” nevelést is tartalmaz – „Hogyan
foglalkozzam, hogyan neveljem a sérült gyermekemet?” – hangsúlyozottan nyújt segítséget a
HH/HHH gyermekeknek és az őket nevelő szülőknek, családoknak.

-

Az intenzív családi terápia – valamennyi általunk gondozott fogyatékossági területen –
(intézményünkben 3-4 napos itt lakással, erre kialakított családi apartmanokban) is ezt segíti.

-

A hallássérült iskolai tagozaton „szülőklub” jellegű, tagozati szintű szülői értekezleteket tartunk.
(Ezeken az alkalmakon az otthoni tanulást segítő módokat mutatjuk be a szülőknek. Gondot
jelent, hogy sajátos módon éppen a HH/HHH tanulóink szülei nem jelennek meg szülői
értekezleten, szülői fórumokon. Ezen az égető gondon enyhítendő, kihelyezett települési szülői
értekezletet tartottunk abban a térségben, ahol a legsúlyosabb problémák merültek fel ezen a
téren.)

-

A települési családsegítőkkel, gyermekvédelmi szakszolgálatokkal, jegyzőkkel kialakított jó
munkakapcsolat lehetőséget ad arra, hogy közös erővel megszüntessük a 250 óránál magasabb
hiányzásokat.

1.4. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv prioritásai

-

Bekapcsolódás az IPR képzésbe.

-

Az új tanulás szervezési módok széleskörű beépítése a sérülés specifikus tanítási/tanulási
módszerekbe, módszeres eljárásokba.

-

A tanulók képességeinek függvényében a speciális szakiskolai továbbtanulás arányának
csökkentése, a szakiskolai beiskolázások emelése.

-

Bár

a

beszédfogyatékos,

részképesség

zavaros

tanulóinkkal

kapcsolatban

még

nem

rendelkezünk továbbtanulási adatokkal (felső tagozat csak a 2008/2009-es tanévben indult),
számukra célként fogalmazható meg a szakiskolai illetve az érettségit adó – elsősorban
szakközépiskolai – képzésbe való bekerülés.
-

A HH/HHH tanulók hiányzásainak csökkentése.

1.5. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv összefüggése a tervezett pályázati projekttel

-

A heterogén összetételű csoportokban a különböző képességprofilú tanulók felzárkóztatása
különös tekintettel HH/HHH tanulókra csak széles körűen ismert és alkalmazott újszerű tanulás-
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szervezési módszerekkel (kooperatív technikák, kompetencia alapú oktatás, differenciált tanulásszervezés,

stb.)

lehetséges.

A

pályázati

keretek

adnak

lehetőséget

a

pedagógus-

gyógypedagógus kollégák magas számú tanfolyami beiskolázásra.
-

A HH/HHH-s gyermekek/tanulók nevelése, oktatása terén az egyéni fejlesztési tervekre alapozva
célozhatjuk meg a felzárkóztatást. Ennek a tevékenységnek fejlesztő eszközben, oktatási
segédeszközökben megnövekedett igénye van. A pályázati keretek lehetőséget adnak e téren
történő fejlesztésre is.

-

Az IKT alkalmazásának kiterjesztésével hatékonyabbá válik az egyénre szabott, az intézményben
oktatott, fejlesztett gyermekek sérülésére koncentráló oktatás/nevelés. (saját tananyagok
összeállítása, alkalmazása az oktatás/nevelés folyamán).

2. A feladat-ellátási hely társadalmi-gazdasági környezetének bemutatása
2.1. Az intézmény működési és gazdasági területének társadalmi helyzete
Kaposvár a Dél-Dunántúl földrajzi középpontjában, a Kapos folyó völgyében fekszik. Somogy megye
székhelye, 1990. december 1. óta pedig megyei jogú város. A város népességszáma több mint 68
ezer fő. Vonzáskörzetével együtt kb. 114 ezer ember veszi igénybe egyes szolgáltatásait. A Kaposvári
Kistérséghez 74 település tartozik, központja Kaposvár város.
Kaposvár belterülete több mint 2919 hektár, a teljes közigazgatási területe pedig 11389 hektár. A
központi belterületen kívül jelentős népességszámú városrészek, a valamikori önálló települések,
Toponár, Kaposfüred, Töröcske, Szentjakab található. Kevesen laknak még Fészerlakon és
Répáspusztán. A zártkertek viszonylag nagy területein kettőezernél több ember lakik.
Kaposvár városszerkezete a XIX. sz. végétől tervezett formában alakult. A történelmi városmag 2-3
szintes épületei között vannak a jelentős közintézmények. A lakótelepek a belvárostól északnyugatra
lévő területeken épültek, a város széli és a Kapos folyó déli oldalán lévő városrészek családi házas
beépítésűek. Az ipari területek a keleti és nyugati városrészekben találhatók.
A megyeszékhely a szerepkörének megfelelő teljes közigazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális,
sport intézményi ellátottsággal rendelkezik, és a megye gazdaságának központja.
A Dél-Dunántúl földrajzi középpontjában fekvő település mezőgazdasági területek központja volt
egész történelme során.
Ma Kaposvár megyei jogú város, püspöki székhely és egyetemi város, amely lüktető életet él.
A helyi hagyományok és örökségek gazdagságából táplálkozva a kulturális és a művészi élet
központjává vált. Művészeti együttesei országhatáron túl is ismertek. Nemzetközileg elismert
alkotómunka folyik a Csiky Gergely Színházban. A város híres szülöttei: Rippl Rónai József és
Vaszary János. A számos rangos kulturális és művészeti rendezvényeken kívül sokszínű és gazdag
sportprogramokkal teszi kellemessé a lakosok és a városba látogató vendégek szabadidejét. Az
idegenforgalom egyik húzóereje a lovas hagyományok és a gyógyhatású termálvíz, illetve a város
környékén található zselici erdők, tavak, amelyek közül kiemelkedik a Deseda-tó. „Somogyország
fővárosának” rendkívül szép eklektikus és szecessziós épületegyüttesei is figyelmet érdemelnek.
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Az elmúlt évtizedben Kaposvár a régió egyik legjelentősebben fejlődő gazdasági és
kereskedelmi központjává alakult.
Kaposvár legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozásai 2007-ben:
1. Magyar Cukor Zrt.
2. Kométa 99 Zrt.
3. OTP Bank Nyrt.
4. Videoton Holding Zrt.
5. Tesco-Globál Zrt.
6. Magyar Telekom Nyrt.
7. Kaposvári Villamossági Gyár Kft.
8. E-On Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
9. NABI Real-Estate Holding Kft.
10. SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
11. Kaposvári Városgazdálkodási Rt.
12. Kapos Atlas Gépgyár Kft.
13. Betonút Zrt.
14. Kaposvár-Tüskevári Kft.
15. Terra-Danubia Zrt.
16. Hungaropharma Zrt.
17. Kaposvári Vízmővek Kft.
18. Kapos-coop Zrt.
19. Magyar Posta Rt.
20. Strabag Építıipari Zrt.
Forrás: Kaposvár MJV Önkormányzata, 2008. január
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2.2. Demográfiai mutatók alakulása a településen
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A népesség 14,4 %-a gyermekkorú (0-14 éves), közel tízezren vannak. A városban közel négyezer fő
15-19 év és közel tízezer 20-29 év közötti. Így a lakosság 19,7 %-a gyermek- vagy fiatalkorú. A 30-49
évesek (19 013 fő) aránya magas, míg az idősebbek aránya (50-64 év között) 21,9 %. A kedvező
korstruktúra következménye a munkaképes korú népesség viszonylag magas aránya.

Kaposváron a Magyar Államkincstár adatai alapján fogyatékossági támogatásban közel 4000
fő részesül. Ugyanakkor a civil szervezetek összesen 13.900 főt tartanak nyilván azok közül,
akik valamilyen fogyatékossággal rendelkeznek.
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Kaposvár előreszámított népessége az alacsony hipotézis alapján 2015-ben 65300, a közepes szerint
68100, a magas változat teljesülése esetén pedig 70800 fő lesz (Központi Statisztikai Hivatal Somogy
Megyei Igazgatóságának adatai). Legnagyobb valószínűsége a közepes változat bekövetkezésének
van, amely enyhén csökkenő létszám mellett jelentős mértékű elöregedést mutat.

2.3. Kistérségi, mikrotérségi, települési közoktatási hálózatban betöltött szerep bemutatása a
közszolgálatok elérhetősége szempontjából

Kaposvári kistérség

Alsóbogát
Baté
Bodrog
Bőszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Ecseny

Juta
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisgyalán
Magyaratád

Ráksi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
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Szabadi
Szentbalázs
Szentgáloskér
Taszár
Újvárfalva
Várda
Zimány
Zselickislak
Zselicszentpál

A 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján létrejött 4404. sz. Kaposvári kistérség Somogy
megye középső részén helyezkedik el. Nyugati irányban kiterjedésének határa a BelsőSomogy, délről és keletről a megyehatár, északról pedig az Igal-Polány-Felsőmocsolád vonal
zárja le. A térségben 3 város (Kaposvár, Nagybajom, Kadarkút) található. A kistérség
központja és egyben legnépesebb települése Kaposvár város, 67.156 fő lakosával.
A kistérség összességében az ország többi kistérségével összevetve átlagos helyzetűnek
minősíthető.
A Kaposvári statisztikai kistérség területén 3 db. önszerveződés útján létrejött ún. mikrotérség
található, az Igali, a Kaposvár-Somogyjádi és a Zselici mikrotérség.
A kistérségben sváb, német, horvát és cigány kisebbség él. A németül beszélő emberek száma
egyre kisebb, sváb nemzetiségű lakos nagyobb számban Ecsenyben él. Kaposváron német és
horvát kisebbségi önkormányzat működik. A cigány származású lakosság a legtöbb
településen megtalálható.
A kistérség az alacsony infrastrukturális fejlettsége miatt nem tudott erős tőkevonzó
képességgel rendelkező területté válni, így a térség iparilag fejletlen. Ebből fakadóan viszont
környezetvédelmi szempontból kedvező az állapota, a környezetet nagy fokban károsító üzem
gyakorlatilag nincs.
A Kaposvári kistérségbe nem vezet autópálya, két elsőrendű főútvonal csatlakozik
egymásba (67-es, 61-es) Kaposváron. A többi település egy része közvetlenül kapcsolódik
az elsőrendű utakhoz, nagyobb mértékben viszont csak másodrendű utakon közelíthetők meg.
Magas a zsáktelepülések száma. Mindez a szállítás feltételeit nagyban megnehezíti, a
termékek piacra jutását, a kereskedők és az áruk térségbe-, és térségből eljutását akadályozza.
A belterületi úthálózat kiépítettsége tekintetében a térségen belül jelentős eltérés
tapasztalható. A kistelepüléseken a burkolt, aszfaltozott utak aránya magas, azonban azok
állapota felújításra szorul. A kis településeket egymással összekötő utak állapota nagyon rossz
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minőségű, hiányoznak a mezőgazdasági utak, melyek tehermentesítenék a közúti forgalmat
bel-, és külterületen egyaránt.
A településeken belüli és külső kerékpárút-hálózat az igényekhez képest kiépítetlen,
holott a turizmus lehet az egyik fejlesztési irányvonal, különösen a zselici falvakban.

A térség vezetékes gázzal való ellátottsága jónak mondható. A város környékén 36-40
település továbbra is fenntartja szennyvízcsatornázás beruházási igényét. Eredetileg egy
regionális rendszert akartak létrehozni Kaposvár központtal.
A térség meghatározó adottsága a megyeszékhely jelenléte.
Kaposvár gyakorlatilag a kistérség iparának központja (ipari parkokkal rendelkezik), de
kiemelhető az erős tudományos és oktatási háttér (felsőoktatás, iskolaváros jelleg), a fejlett
kulturális élet, a város nemzetközi kapcsolatai, a térségi és megyei hatókörön is túlmutató
funkciók.
A megyeszékhely e meghatározó szerepe ugyanakkor több tekintetben kiemeli a kontrasztot a
város és a térség községei között. Az ipari tevékenységen túl az intézmények (köztük az
oktatási intézmények) többségében Kaposvárra koncentrálódnak, a vállalkozások
számát tekintve is, a többi település nagy része vállalkozáshiányosnak minősíthető.
Különösen hiányoznak a szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, aminek oka a tőkehiányban és
a vásárlóerő hiányában keresendő, de alacsony a termelő tevékenységet folytató vállalkozások
száma is.
A meglévő iparnak a feldolgozóipari ága jelentősebb, mely viszont piacvesztés miatt került
kedvezőtlen gazdasági helyzetbe.
A kistérség településein meghatározó a mezőgazdasági tevékenység, amihez az adottságok
(pl. a termőföld minősége) összességében megfelelőek, illetve a megyei átlagnál jobbak.
Évszázados hagyományokkal rendelkezik az állattenyésztés, erdő- és vadgazdálkodás. Magas
az erdőterületek aránya. Helyenként már megjelentek a környezetkímélő tájjellegű
mezőgazdaság és a biogazdálkodás csírái, de kezdenek kialakulni a gyógynövénytermesztés
szervezeti keretei is.
A mezőgazdasági nagyüzemek megszűnésével és a privatizációval jellemzővé vált, hogy a
gazdaságok elaprózott parcellákon gazdálkodnak, korszerűtlen a technikai hátterük,
fejlődésüket gátolja a tőkehiány, az alacsony jövedelmezőség.
A térség fő erőssége a táji-természeti adottságok. A kistérség környezetvédelmi helyzete
összességében kedvezőnek ítélhető.
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Kaposvár városában, helyben elérhetők a közoktatási ellátások, a szakszolgálati, szakmai
szolgáltatási, gyermekjóléti alap- és szakellátások.
A városi önkormányzat fenntartásában egy önálló egységes gyógypedagógiai módszertani
intézmény működik, a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Módszertani Központ. Az intézmény elsősorban enyhe értelmi fogyatékos, továbbá középsúlyos
értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók, óvodai, iskolai, speciális
szakiskolai felkészítését látja el.

A városi önkormányzat fenntartásában működő Gyöngyfa Napközi Otthon az iskoláztatásból
kikerülő középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos fiatalok további
fejlesztését látja el.

Az utóbbi időben egyre több sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló integrált fejlesztését vállalják fel
a város óvodái, iskolái.
Az óvodák 1998 óta, az iskolák 1999 óta látnak el gyógypedagógiai fejlesztést utazó
gyógypedagógussal.
A város középfokú iskoláiban integrált nevelés keretében folytatják tanulmányaikat a testi és
érzékszervi fogyatékos tanulók.
A Kaposvár város Megyei Jogú Önkormányzat által fenntartott Nevelési Tanácsadó a beilleszkedési,
magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő tanulók szűrését, fejlesztését, az
iskolaérettség vizsgálatát látja el. Évente 400-500 gyermek speciális fejlesztését vállalja fel.
Együttműködik a kistérséggel, szolgáltatásait tekintve.

A nem önkormányzati fenntartású Napsugár Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő
Központ, Óvoda és Fejlesztő Iskola, a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést, az
autista tanulók képzését és rehabilitációját vállalta fel.

A városban működik a megyei önkormányzati fenntartású Duráczky József Pedagógiai
Fejlesztő és Módszertani Központ, mely a siket, nagyothalló és beszédfogyatékos gyermekek,
tanulók óvodai, iskolai nevelését-oktatását biztosítja.
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3. Az intézmény bemutatása
Az 1886 júliusában megrendezett II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus határozatai
nyitottak utat a gyógypedagógiai szakterület szervezeti és tartalmi fejlődéséhez. Az
intézmények sorában az elsők között jött létre egyrészt társadalmi adakozással, másrészt
állami tanerő alkalmazásával, a kaposvári siketnéma iskola a Sétatér utca 6. sz. házban 1897ben.
Jelenlegi helyén 1902. szeptember 20-án kezdődött meg az oktatás.
Az intézmény a Dél-Dunántúli régió, Somogy megye, a megyeszékhely Kaposvár MJV földrajzi
középpontjában helyezkedik el, közlekedési szempontból jól megközelíthető helyen
A gyógypedagógiai intézmény a folyamatos fejlesztések eredményeként személyi és tárgyi
vonatkozásában is alkalmassá vált arra, hogy széleskörű, komplex ellátást nyújtani képes
módszertani központ legyen.
Intézményünk fenntartója: A Somogy Megyei Önkormányzat
Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény
Alaptevékenységei:
•

hallássérültek óvodai nevelése

•

hallássérültek iskolai nevelés 1-8 évfolyam

•

beszédfogyatékosok óvodai nevelése

•

beszédfogyatékosok iskolai nevelése 1-8.

•

pedagógiai szakszolgálat működtetése (utazótanári, korai gondozás, logopédia,
konduktív pedagógia)

•

pedagógiai szakmai szolgálat működtetése

Az intézet történetének a fejlődés szempontjából kiemelkedő évei:
¾

1930 nyarán felépült az egyemeletes úgynevezett „keleti szárny”

¾

1954 novemberétől kétemeletes épületben folyt a gyógypedagógiai tevékenység

¾

1959 őszén megnyitotta kapuit a Süketnémák Dunántúli Központi Óvodája

¾

1981-ben 16 tantermes új iskolaépülettel bővült az intézmény

¾

1982-ben a MTESZ-től megvásárolt területen sportpálya, sportudvar épült

¾

1984-ben befejeződött a diákotthoni épületrész felújítása

¾

2003-2006-ban megtörtént a kollégiumi épület rekonstrukciója, új szárnnyal és
hidroterápiás tanmedencével bővült az épületegyüttes.

¾

A lehetőségek kezdetétől a gyermekek egészségügyi ellátását szakorvosok
alkalmazásával „házon belül” oldotta meg intézményünk. Gondot fordítunk a
gyermekek rendszeres egészségügyi szűrésére, ellenőrzésére. Jól szervezett és
rendszeres a fül-orr-gégészeti, szemészeti, orthopédiai, gyermekorvosi ellátásunk. A
szakorvosok, ápolók, pszichológus, mentálhigiénés szakember team munkában
dolgozik együtt.
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Jelentős előrelépést jelentett – mind egészségügyi, mind pedagógiai vonatkozásban –
az önálló audiológiai állomás létrehozása. Mára rendelkezésünkre áll a gyermekek
korszerű audiológiai ellátásához szükséges valamennyi berendezés és személyi
feltétel.

3.1. Az intézmény alaptevékenységei
3.1.1. Iskola
Az iskolai tagozatunk 1-8. évfolyamán hallássérültek (ép intellektusúak, halmozottan fogyatékosok),
beszédfogyatékosok és organikus okra visszavezethető beszéd-, nyelvfejlődés, vagy viselkedés
fejlődésének zavarával küzdők nevelése, oktatása történik.
Az általános iskoláskorú hallássérültek intézményi hátterű integrációját – mely valószínű az
országban egyedül álló, az 1997/98-as tanévtől kezdődően szervezzük meg. Jelenleg 4
tanulónk (5., 7., 8. osztály) vendégtanulói státuszban a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános
Iskolában végzi tanulmányait, utazótanári megsegítéssel, rehabilitációs és szakszerű felkészítő
órák biztosításával. A diákotthoni ellátást az intézményben veszik igénybe.
Az enyhe értelmi fogyatékos hallássérült tanulóink közül a jó kommunikációs képességű, kiegyenlített
intelligencia struktúrájú tanulók, ép intellektusú társaik számára szervezett osztályokban tanulnak. Ezt
a „belső” integrációt – a hallássérült iskolai tagozaton általánosan bevezetett képzési sajátosság – az
egyéni fejlesztési tervek szerinti oktatás segíti. Az egyéni haladási ütemű fejlesztés szervezeti keretét
a hagyományos osztálykeret felbontásával alakítottuk ki – nagyszámú kiscsoportos foglalkozás
működik a teljes osztályt érintő foglalkozások mellett. A teljes osztálykeretű órákon tevékenység
központú, kooperatív technikákat alkalmazva lehetséges az utóbbi években nagyon heterogénné váló
csoportok (egy csoporton belül ép intellektusú hallássérültek, ép intellektus mellett neurogén tanulási
zavarral küzdők, enyhe fokban értelmi fogyatékosok) oktatása/nevelése.
Gyakran okoz óraszervezési nehézséget, hogy szinte valamennyi tanulócsoportunkban van olyan
tanuló, aki a közös tevékenységben is igényli a személyre szóló vezetést, megsegítést. Megoldást
jelentene ezekben az esetekben a pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens bekapcsolása a
tanítási/tanulási folyamatba. Sajnos létszámkorlát az iskolai tagozatokon nem teszi lehetővé az
asszisztensek alkalmazását. A teljes tantárgyi rendszert átfogó képességcsoportos oktatás
kialakítását is gátolja a pedagógiai munkát közvetlenül segítő szakemberhiány.
Az enyhe fokban értelmi fogyatékos hallássérült tanulók közel felének oktatása külön szervezett
csoportban folyik. Számukra egyéni képességek alapján biztosítják az átjárást az ép intellektusú
hallássérültek osztályaiba, többek között történelem, angol, matematika órákon. Testnevelés óráik
minden esetben közösek ép intellektusú társaikkal.
A logopédiai iskolai tagozaton 1-5. évfolyamig, 10 tanulócsoportban történik az oktatás. A tanulók
osztályba sorolása kizárólag az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján történhet. A
részletes vizsgálatok alapján megfogalmazott fejlesztési tanácsok, a kórkép súlyossága/összetettsége
dönti el, hogy a párhuzamos tanulócsoportok közül melyikbe kerülhet az érintett tanuló.
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Az 1. évfolyamon induló 2 párhuzamos osztály egyike nyújtott első osztály (2 év alatt végzik el az 1.
évfolyam anyagát). A harmadik évfolyam befejezése után a tanulók nagy része a többségi általános
iskolában folytatja tanulmányait. A 4. és 5. évfolyamon csak 1-1 osztály indul.
A logopédiai iskolai tagozat osztályai lehetőséget nyújtanak hallássérült tanulók befogadására,
megvalósítva ezzel a „belső” integrációt. Jelenleg 9 hallássérült gyermek – köztük 2 fő cochlea
implantált – tanul különböző osztályfokban ép hallású társaikkal együtt. Számukra ez jó előkészítést
jelent a többségi iskolai integrációhoz.
Infrastrukturális háttér
A 80 –as évek elején átadott három szintes iskolaépület kényelmesen be tudta fogadni a
hallássérült gyermekeket. Az azóta eltelt időben azonban lényegesen – bár fokozatosan –
megváltozott az iskolába járó hallássérült, illetve beszédfogyatékos gyermekek aránya: a hallássérült
gyermekek száma csökkent, a beszédfogyatékos gyermekek aránya nőtt. Az osztálylétszámok
emelkedtek, a viszonylag kis alapterületű tantermekben egyre nehezebb elhelyezni a 12-14 fős
tanulócsoportokat.
Az iskola létszáma szükségessé tette, hogy az eredetileg egyéni fejlesztő szobáknak készült
helyiségeket is tanteremként használják a kis létszámú hallássérült csoportok számára.
Időközben változtak a törvényi előírások is, nagyobb hangsúlyt kapott az esélyegyenlőség, az
akadálymentesítés. Iskolaépületünk ezeknek az előírásoknak nem felel meg, nincs lift, megfelelő
számú és nagyságú mellékhelyiség (pl.) a mozgássérültek számára.
A folyamatos fejlesztések és pályázati lehetőségek kihasználásának eredményeként, az iskola
megfelelő számú számítógéppel rendelkezik, több kolléga dolgozik interaktív táblával. Elektromos
hálózatunk azonban nem mindig bírja el a fokozott terhelést, hiszen tervezésekor még nem volt kitéve
ilyen mértékű igénybe vételnek.
További komoly problémát jelent, hogy a tantermek árnyékolása sem megoldott (reluxa hiánya), a fa
nyílászárók az elöregedés következtében többnyire beáznak, a keretek és a fal között esetenként
befolyik a víz.
Az aljzatburkolatot (pvc) a „Szülők-nevelők bálja” bevételéből két év alatt majdnem mindenhol sikerült
laminált parkettára cserélni, amivel lényegesen javíthatták a gyermekek iskolai környezetét. Sok
segítséget kapunk a szülőktől is, akik szőnyeggel, függönnyel csinosítják a tantermeket.
Infrastrukturális háttér: eszköz; ingatlan, és a humán erőforrás
Az eszközt / létesítményt használó

Eszköz/létesítmény

logopédiai
foglalkoztató,
egyéni fejlesztő szoba

darab

13

építés/
felújítás/
beszerzés éve

1982, 2006

gyermeke
k, tanulók
száma

220

HH / HHH
gyermeke
k, tanulók
száma

76

16

sajátos
nevelési
igényű
gyermeke
k, tanulók
száma

220
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nyelvi labor
számítástechnikai
szaktanterem
számítógép
(min.
szintű)
ebből
internet hozzáféréssel
interaktív tábla*
tornaterem
tornaszoba
öltöző
étkező vagy ebédlő
vízöblítéses wc
szükségtanterem/
csoportszoba
tanári szoba
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1

1999

160

53

16

160

40

2004-

160

53

16

160

40

2004-

160

53

16

160

4
1
3
5
2
35

2007
2006
1982, 2006
1982, 2006
1959, 2006
1959, 1983, 2006

25
220
100
220
220
220

13
75
22
75
75
75

1
16
6
16
16
16

25
220
100
220
220
220

4

1982, 2006

3.1.2. Óvoda
1959 – az óvoda megnyitása jelentős állomása volt intézményünk életének, melynek kihatása
volt mind szakmai tevékenységre, mind a létszám alakulására. A hallássérült gyermekek a
megelőző időszakhoz képest sokkal korábbi életkorban részesültek szakszerű ellátásában, s az
óvoda megnyitásának köszönhetően alapos előképzés után léphettek az iskolába.
Ez az óvodaépület a 60-as években a szakmán belül a legkorszerűbbnek számított. A kor igényeinek
megfelelő épület helyet adott az oktató és nevelő munkának, valamint biztosította a gyermekek
bentlakásos, kollégiumi ellátását is.
A 80-as évektől a fenntartó megbízásából az óvodai tagozaton elindították a súlyosan beszédhibásbeszédfogyatékos gyermekek számára - komplex logopédiai kezelésük érdekében - a logopédiai
óvodai csoportot is.
A 90-es évek végétől hangsúlyosabban jelentkezett a súlyos beszéd-, illetve a nyelvi-kommunikációs
nehézséggel küzdő gyermekek ellátási igénye is.

Egyre több szülő kereste fel óvodát abban a

reményben, hogy segítséget kaphat szakembereiktől gyermekük beszéd-, és nyelvi fejlesztése
érdekében. Elsősorban Kaposvár és térsége beszédfogyatékosainak ellátására hozták létre
tanulócsoportokat, előbb az óvodai, majd az iskolai tagozaton is, hogy néhány, a speciális óvodai
csoportban eltöltött intenzív fejlesztő év alatt a gyermekeket felkészítsék a többségi, általános iskolai
oktatásra.

1987-től a csoportokban 310 beszédfogyatékos gyermek komplex fejlesztését végezték, volt olyan
gyermek, akivel csak 1 évet kellett foglalkozni, de többségüknél 3 éven át tartott a terápia, mely után
megtörtént visszahelyezésük integrált keretek közé. A befogadó intézményt a szülő választotta ki, a
pedagógusok felkészítése nem történt meg. A lakóhelyi vagy körzeti iskolába történő visszahelyezés
után a gyermekek életútjáról csak véletlenszerűen értesültek Szükséges az átvezetési terv
kidolgozása a zökkenőmentes visszahelyezés érdekében. Az első években 1-1 logopédiai óvodai
csoportot működtettek, azonban az utóbbi időszakban - a növekvő számú szakértői javaslat alapján már 1 hallássérült, és 5 logopédiai csoportot indítottak.
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Az óvodai csoportokban többféle – a gyermekek sérülés-specifikus egyéni igénye szerinti –
intenzív terápiás fejlesztésre van lehetőség. A fejlesztés terápiája egyéni és kiscsoportos. Az
óvodai foglalkozásokat is átszövi a részképesség-fejlesztés.
A logopédiai csoportok jó kommunikációs fejlesztő közeget biztosítanak hallássérült
kisgyermekek számára. 4-5 hallássérült gyermek a logopédiai óvodai csoportban részesül
átmeneti óvodai nevelésben, előkészítve őket a lakóhelyükön történő inkluzív nevelésreoktatásra.
A szakmai munka rövid bemutatása:
Foglalkozási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy az óvodai nevelési program fejlesztési területei
összhangot képezzenek a logopédiai-terápiás foglalkozásokkal. Biztosítottak a beszédhiba szerinti
(pösze, orrhangzós, dadogó, megkésett-, akadályozott beszédfejlődés) logopédiai egyéni kezelés és a
kiscsoportos

formában

szervezett

prevenciós

foglalkozások

is

a

részképesség

zavar-

veszélyeztetettség (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) enyhítése érdekében.
A logopédiai óvodai fejlesztés koncepciója, hogy többfajta, sérülés-specifikus fejlesztést biztosítson:
1. a mozgás-, és kommunikáció-fejlesztést,
2. az anyanyelvi fejlesztést,
3. a vizuomotoros készség fejlesztését, mint alapkészségek kialakítását.

E terápiákra épülő foglalkozások:
-

az Ayres terápia,

-

a logopédiai ritmika.

-

a rituálinnovativ terápia: a dadogó és a magatartási problémával küzdő gyermekek számára
kidolgozott eljárás.

Az összetett logopédiai kórképű gyermekek részképesség zavarai minden tevékenységükben
megmutatkoznak, gyakran fokozott segítségre szorulnak önkiszolgáló tevékenységükben is. (étkezés,
öltözködés, stb.). Létszámkorlátok miatt a jelenleg foglalkoztatott dajkai létszám ehhez a
tevékenységhez nem elegendő.
A pedagógiai tevékenység hatásfokát szülői kérdőívek felhasználásával folyamatosan ellenőrzik.
Ennek eredményeként is megállapítható, hogy a gyermekek számára rendkívül hasznos és
eredményes oktatási és nevelési forma a logopédiai óvoda. A szülők véleménye szerint a különböző
terápiás formák szervesen beépülnek a beszédfejlesztés folyamatába, a logopédiai óvodával, - mint
átmeneti külön-neveléssel - biztosítottnak látják a gyermekek sikeres integrációját a többségi
iskolarendszerben.
Óvodás gyermekeink egy része hét közben családias, bizalmas, nyugodt légkörű kollégiumban
lakik,– amely az intézmény egészének szerteágazó tevékenységéhez kapcsolódóan – sokrétű
nevelési-oktatási feladatot végez, az egyre bővülő ellátási formák hátterét biztosítva, s mind
nagyobb számban önálló szervezésű sokszínű foglalkozásokkal.
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Infrastruktúra
Az óvodaépület 1959-ben nyitotta meg kapuit a hallássérült gyermekek előtt, Európa legszebb és
legkorszerűbb hallássérült óvodájaként.
Az intézményünk akkori igazgatójának, Duráczky Józsefnek az érdeme, hogy az akkori rendkívül
nehéz gazdasági helyzetben ez az intézmény létrejöhetett.
Az eltelt 50 évben kisebb állagmegóvó munkálatok történtek, illetve a profilváltás és a létszámváltozás
következtében az egyes helyiségek funkcióváltása miatti átalakítás valósult meg.
Az idő azonban nyomott hagyott az épületen, elöregedtek a nyílászárók, balesetveszélyesek a fémből
készült ajtók, a szigetelés hiánya miatt a fűtés, energiafelhasználás korszerűtlen.
Ezekre a hiányosságokra reagált a fenntartó Somogy Megyei Önkormányzat, és saját beruházásként
73,5 M Ft-ot különített el az óvodaépület teljes felújítására. A munkálatok várhatóan 2009. június
elején kezdődnek, és a 2009/2010-es nevelési évet egy korszerű, a jelen igényekhez igazodó, kívülbelül megújult óvodában kezdhetik meg.
3.1.3. Különleges gyermekotthon
Átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett állami gondozott hallássérült gyermekeink jól felszerelt
gyermekotthoni intézményegységünkben élnek. Ők az önálló életvitel alapismereteit, az elemi
háztartási

és

önkiszolgáló

tevékenységeket

családi

munkamegosztás

szerinti

tevékenységszervezéssel sajátítják el.

3.1.4. Logopédiai szakszolgálat
Városunkban az 1970-es évektől indult meg a logopédiai hálózat kiépítése, a városkörnyék
azonban továbbra is ellátatlan maradt. Ennek a szakterületnek a gondozására óriási és sürgető
igény jelentkezett, így az iskola a 80-as évek elején a város megkeresésére bekapcsolódott a
logopédiai ellátásba. Az ambuláns ellátáshoz a fenntartó biztosított óraszámot, ennek hatására
egyre nagyobb számban jelentkeztek „más” fogyatékos gyermekek. Így az ambuláns munka
diszlexia-reedukációval bővült. A súlyosan beszédhibás, beszédfogyatékos, részképességzavarokkal küzdő gyermekek speciális pedagógiai ellátása még a beszédhibásokénál is
kritikusabb volt. A logopédiai ellátás területén jelentős eredmény a decentrumok létrehozása.
Kialakításuknál fő hangsúlyt kapott, hogy minél több gyermek lakóhelyén, oktatási intézménye
helyén, utazás nélkül juthasson szakellátáshoz.
A megoldás a települések önkormányzatainak, oktatási intézményeinek, a szülői érdekeknek is
megfelel, és így valamennyien érdekeltté válnak a feltételek minőségi fejlesztésében is.
A logopédiai szakszolgálat tevékenységi területei:
-

korai fejlesztés (az ambuláns korai fejlesztés a centrumban történik egyéni és kiscsoportos
foglalkozások keretében)

-

logopédiai vizsgálatok végzése

-

óvodás és iskoláskorú gyermekek szűrővizsgálatainak előkészítése, lebonyolítása, értékelése

-

indokolt esetben további orvosi-, pszichológiai-, pedagógiai vizsgálatok koordinálása
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-

szükség esetén team-munka szervezése, végzése

-

videofelvételek készítése a terápiás munkáról

-

terápiás munka, fejlesztő programok kidolgozása

-

szakmai továbbképzések szervezése

-

a pedagógusokkal való konzultáció, tanácsadás, előadások tartása

-

módszertani ismeretek, tapasztalatok bővítése, cseréje

-

kontroll vizsgálatok végzése

-

terápiás eszköztár

-

a szülőkkel való kapcsolattartás, tanácsadás

-

szakmai ismeretek bővítése önképzéssel és szervezett továbbképzési keretben

2009/1. szám

A szakmai igény hatására 1998-ban logopédiai módszertani munkaközösséget alakítottunk, melyhez
más településeken dolgozó logopédusok is csatlakoztak és csatlakoznak. Így a munkaközösség
„intézmények közötti munkaközösség” szerepet is betölt.
Előnyei:
-

biztosított a konzultációs lehetőség, nem magára utalt a logopédus a szakmai döntésekben

-

továbbképzések, tapasztalatcsere látogatások könnyebben célirányosan szervezhetők

-

szakanyagok, feladatlapok gyűjtése, cseréje folyamatos

-

adott a team-munka lehetősége

-

bizonyos specializálódás feltételei is kialakíthatók
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3.1.5. Látássérült gyermekek ellátása
A 2002-es tanévtől a Gyengénlátók Általános Iskolájával kötött együttműködési megállapodás
alapján alközpontként bekapcsolódott az ellátási térségünkben élő, integrált oktatásban
résztvevő gyengénlátó gyermekek gondozásába. Az intézményi profil bővítésével – amely
speciális intézményekkel történő együttműködésen alapul – lényegesen javítható, és mint új
elemmel – az intenzív utazótanári ellátással bővült a látásfogyatékos gyermekek korszerű,
speciális pedagógiai ellátása.
Ellátási körzet: Somogy megye
2006 óta korai fejlesztést is végez az intézmény vak, illetve halmozottan sérült, látássérült
gyermekek körében.

Infrastruktúra

A látássérült gyermekek ellátására egy fejlesztő helyiség áll rendelkezésre, mely speciális
eszközökkel jól felszerelt. Mozgásfejlesztésükre, tájékozódás gyakorlására az intézmény
területén biztosított mozgásfejlesztő terem szolgál. A rekonstrukció, az új épületrész építése
során a tájékozódást segítő akadálymentesítés is megtörtént.
A vak és gyengénlátó gyermekek eredményesebb tanulásához rendszeres habilitációs és
rehabilitációs órák biztosítása szükséges. Ezek megtartásához teljes óraszámban dolgozó
szakirányú végzettségű gyógypedagógus munkája lenne indokolt.
A látássérült gyerekek optimálisabb ellátásához meg kell teremteni a befogadó intézményekben
a

tanuláshoz

elengedhetetlenül

szükséges

tárgyi

feltételeket

(speciális

tanulóasztal,

olvasótelevízió, nagyítóprogramok, világítódoboz, braille- gép), melyet az utazó tanár is
biztosíthat ott létekor illetve kölcsönzés formájában is megoldható.
A befogadó pedagógusok, fejlesztő pedagógusok munkáját megkönnyítené a rendszeres
szakmai konzultáció, továbbképzés (érzékenyítő gyakorlatok, esetmegbeszélések, fejlesztés
lehetőségei.)
A látássérült gyermekek ellátásának szakmai irányítását a budapestii Gyengénlátók Iskolája, valamint
a Vakok Iskolája végzi.
A szülők, befogadó pedagógusok felkészítése is ezekben az intézményekben történik, az utazó
tiflopedagógusra szervezési és együttműködési feladatok hárulnak. Kiemelt feladat a befogadó
intézmények megfelelő attitűdjének kialakítása, ezért érzékenyítő programok szervezését vállalják a
látássérülteket befogadó intézményekben, melyre a projekt során történne meg a felkészülés.
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3.1.6. Hallássérültek szakszolgálati ellátása
1991-ben létrehozták az intézmény utazótanári szakszolgálatát, melyet a fogyatékosokkal
kapcsolatos szemléletváltás, a szülői igények, feladat-ellátási kötelezettségek, többségi óvodák,
iskolák pedagógusainak növekvő feladatvállalása tett szükségessé.
Feladata kettős: a Dél-Dunántúli Régióban, valamint Nagykanizsán és környékén közoktatási
megállapodás alapján látjuk el a hallássérült gyermekek korai fejlesztését és a többségi óvodában,
iskolában integrált keretek között nevelt-oktatott gyermekek habilitációs/rehabilitációs fejlesztését.
A gyermekektől, illetve a szüleiktől kapott jelzések hívták fel a figyelmet arra, hogy az alapfokú
oktatás befejezésével nem lenne szabad megszűnnie a szurdopedagógiai segítségnyújtásnak,
tehát a középfokú oktatás is igényelné a szakirányú gyógypedagógiai megsegítését, tehát a
középfokú oktatás résztvevőit is be kell vonni az inkluzív oktatási rendszer kialakításába.
A sajátos nevelési igényű gyermekekhez alkalmazkodva, a szülői igényeket figyelembe véve, valamint
pedagógiai tevékenység hatékonyságának növelése érdekében decentrumokat alakítottak ki. Jelenleg
5 decentrum működik. 2001/2002-es tanévtől Nagykanizsa, 2002/2003 Letenye, Szekszárd,
2003/2004 Fadd, 2005/2006 Pusztamagyaród. További decentrumok kialakítására lenne igény, ehhez
azonban emelni kell az utazó gyógypedagógusok számát és a hordozható eszközparkot, a fejlesztést
elősegítő számítógépes programokat, laptopokat.
A rehabilitáció során több pedagógiai plusz szolgáltatást is biztosítunk:
¾

Intenzív terápia

¾

Szülőklub

¾

Szülőkonferencia

¾

Játék- eszköz- és könyvkölcsönző

¾

„Fecske-tábor”

Infrastruktúra
3 fejlesztő helyiség
Játék-, eszköz- és könyvkölcsönző
3 személygépkocsi
Tanári szoba, teakonyhával
Jó minőségű, megfelelő mennyiségű fejlesztő eszközpark
5 személyi számítógép ( 1 asztali, 4 laptop)

3.1.7. Konduktív pedagógiai szakszolgálat
1983-ban a Pető Intézet országos hálózatában az elsők között kezdhette meg működését a kaposvári
konduktív pedagógiai ambulancia.
Utazótanári ellátás:
¾

1983-1998-ig igény szerint eseti ellátás történ a Marcali és Nagybajomi Gyermekotthonban.
Az utazás helyközi autóbusszal történt.

¾

1998-2006-ig havonként, 2006-tól 2 hetente történik a gyermekek korai konduktív
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ellátása Marcaliban, a Százszorszép Gyermekotthonban Az utazáshoz az intézmény
személygépkocsit biztosít.

Kistérségi konduktív ellátás:
¾

Kadarkúti Kistérségben konduktív ellátást végeznek, hetente, az odautazás helyközi
autóbusszal történik

Rehabilitációs gyógyúszás 2006-tól az intézmény saját uszodájában valósul meg.
Infrastruktúra:
¾

1 elválasztható nagy foglalkoztató terem (50 m2)

¾

1 konduktori tanári szoba teakonyhával (20m2)

¾

1 váróterem pelenkázóval és hideg-meleg vizes blokkal felszerelve

¾

1 konduktori öltöző

¾

Tanuszoda:
-

nagymedence: 54m2

-

kismedence 9.22 m2, mely tartalmaz 3 hydromasszázs berendezést. Az uszoda
rendelkezik betegemelő készülékkel is

Speciális Pető bútorok, mozgásfejlesztő eszközök, korosztályoknak megfelelő játékok és iskolai
eszközök állnak rendelkezésünkre. A mozgássérült gyermekek részére a gyógyászati
segédeszközöket a TB finanszírozza, melyet a foglalkozásra magukkal hoznak( kerekesszék, járást
segítő eszközök, stb.).

3.1.8. Diákotthon
A diákotthon hétközi ellátást biztosít beszédfogyatékos és hallássérült óvodások, iskolások számára.
A távol lakókon kívül kaposvári gyermekek, tanulók is felvételre kerülnek, ha szociális helyzetük ezt
indokolja.
Sokféle szabadidős tevékenységet szervez, amelyek habilitációs/rehabilitációs célokat is szolgálnak
(többek között tánc-, rajz-, sport-, színjátszó szakkörök). Valamennyi szakkörön a hallássérült és az
ép hallású gyermekek, tanulók együtt vesznek részt.

261

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/1. szám

3.2. Kapcsolatrendszerünk
Az intézményfejlesztési koncepció egyik legfontosabb eleme, hogy a gyógypedagógiai
szakellátás legszélesebb skálájára és életkori intervallumára kell felkészülni, hiszen az
eredményes habilitáció, rehabilitáció sarkalatos feltétele a komplex ellátás biztosítása.

Az

eredményességet

jelentősen

befolyásolja

a

fejlesztésben

részt

vevő

partnerek

együttműködése. Ezért fontos a különböző ellátó rendszerek egységes szemléletű, szakmaközi
alapokon nyugvó együttműködése. Az intézmény kapcsolatrendszerének kialakításánál is ezt a
szempontot követték.
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3.3 Ellátott gyermekek/tanulók létszámadatai
Intézményünk által ellátottak változása az 1998/99. tanévtől napjainkig
(óvoda, iskola, szakszolgálatok összesen)
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A hallássérült gyermekek ellátási formáinak létszám változása az 1998/99. tanévtől napjainkig
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Intézményünk logopédiai tagozatának létszám változása az 1998/99. tanévtől napjainkig
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Logopédiai szakszolgálatunk mutatószámainak változása az 1998/99. tanévtől napjainkig
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Konduktív pedagógiai szakszolgálatunk mutatószámainak változása az 1998/99. tanévtől
napjainkig
120
100
30
80

26

29
25

26
60

36

integráltan gondozott

28

korai gondozott
34

22
23

40
64
20

41

38

38

74
60

56

55

32

30

19
99
/2
00
0
20
00
/2
00
1
20
01
/2
00
2
20
02
/2
00
3
20
03
/2
00
4
20
04
/2
00
5
20
05
/2
00
6
20
06
/2
00
7
20
07
/2
00
8
20
08
/2
00
9

0

A látássérültek ellátásának létszám változása az 2001/2002. tanévtől napjainkig
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A létszámadatainkból látható, a Módszertani Központ által fejlesztett és gondozott hallássérült,
látássérült, mozgássérült és beszédfogyatékos gyermekek/tanulók létszámadatainak változása az
elmúlt 10 évre visszatekintve.
Mindig is kiemelt feladatnak tekintették az SNI gyermekek/tanulók integrációjának segítését, illetve az
integrációban való aktív, támogató részvételt.
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A hallássérült gyermekek/tanulók intézményen belüli létszámcsökkenésével párhuzamosan nőtt – a
nyilvánvalóan követhető demográfiai csökkenés mellett – a többségi óvodákban, iskolákban
gondozott, fejlesztett gyermekek száma.
A 14/1994. szakszolgálatokra vonatkozó törvény az utazótanárokhoz 8 integrált gyermeket rendel.
A 2008/2009-es tanévben intézményünkben 6 hallássérülteket gondozó utazótanár dolgozik. Az
általuk ellátott gyermeklétszám 87, az egy főre jutó átlag gyermekszám 14.
Ha hozzáteszem, hogy az utazótanárok közül 1 fő csak heti 11 órában lát el integrált gyermekeket (a
többi órájában angolt tanít az iskolában), 1 fő az audiológián végez pedoaudiológiai méréseket, akkor
látható, hogy mennyire szükséges lenne – a jelenlegi létszámok alapján – a hallássérülteket ellátó
utazótanárok létszámának emelése.
A logopédiai terápiákat és fejlesztőpedagógiai feladatokat jelenleg 13 fő gyógypedagóguslogopédus végzi. Ők az intézményi kötelező óráikon felül utaznak a kistérségek intézményeibe, hogy
az óvodákban és általános iskolákban elvégezzék a prevenciós, illetve a terápiás feladatokat. Közülük
8-an – logopédusok – ötödik éve gyakorlatvezetői a KE logopédia szakos hallgatóinak. A hallgatók
száma évente 100 fő körül mozog.
Ez a hatalmas mértékű igénybevétel – a szerteágazó feladatokkal és a hozzájuk kapcsolódó óriási
adminisztrációval – a jelenlegi létszám mellett tovább nem fokozható, ezen a területen is szükséges
lenne a szakemberek számának bővítése.
Az integrált és korai fejlesztett (0-3 éves) látássérült gyermekek gondozását jelenleg 1
tiflopedagógus kolléga látja el heti 11 órában. (A pedagógus létszám hiánya miatt 10 órában tanórát
tart a logopédiai 4. osztályban).
A gyermekek száma a többségi intézményekben folyamatosan emelkedik, ezért szükséges lenne,
hogy a gyógypedagógus kötelező óráit kizárólag erre a látássérült gyermekek ellátására fordítsa.

A konduktív pedagógiai szakszolgálat működése a legkiegyensúlyozottabb. Az ellátott, illetve
a tanácsadáson megjelent gyermekek létszámához elegendő intézményünk szakember ellátottsága.
Az összesített diagramon jól követhető az intézményünk pedagógusai, gyógypedagógusai által
gondozott, fejlesztett gyermeklétszám alakulása.
Az intézményben, illetve a többségi óvodákban, iskolákban integráltan tanuló gyermekekkel együtt
éves szinten átlag 800-1000 sajátos nevelési igényű gyermeket gondoz a 65 fő pedagógus,
gyógypedagógus. Az SNI gyermekek/tanulók száma az év közben folyamatosan zajló szakértői
vizsgálatok következtében állandó mozgást mutat.
Összegzés
Az intézményünk létszámadatait elemezve megállapítható, hogy csökkent a speciális intézményben
ellátott hallássérült gyermekek száma, ezzel párhuzamosan nőtt az integrált ellátásban lévőké. Az
utolsó három év adatait figyelembe véve – úgy tűnik – ezen a területen további, jelentős
létszámváltozás nem várható.
Állandósulni látszik a mozgássérültek száma, a látássérültek esetében ugyanakkor lassú növekedés
várható. A speciális intézményi keretek közt ellátott gyermekek körében várhatóan emelkedik a rossz
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szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek száma, ami régiós szinten is jellemző adat. A
kistérségi feladatellátás bővülésével csökkenhet az intézményben gondozott a beszédfogyatékosok
száma.
Napjainkban gyors változtatások tapasztalhatók a pedagógiában.
Ebben fontos szerepük van a fenntartó önkormányzatoknak, de a megfelelő szakmai ismeretek
biztosításával, jó együttműködéssel elérhetők, hogy e változásoknak a gyermekek az előnyeit
élvezhessék.
Az utóbbi években új szerepbe kerültek a gyógypedagógiai intézmények, szervezeti változások
zajlanak. A felhalmozott gyógypedagógiai tudást el kell juttatni a többségi intézményekbe, és segíteni
kell a befogadó pedagógusokat szemléletbeli és szaktudásbeli változás elfogadásában.
Ezért fontossá válik az intézményi hálózatépítés, amely az érintett szakterületek együttműködése
során hozzájárul az eredmények, tapasztalatok elterjesztéséhez és az egyes intézmények
gyakorlatába való beépítéséhez. A már működő jó gyakorlatok átvételével hasznosíthatják mások
integrációs tapasztalatait is.
A pályázat keretében az óvodába, iskolába járó gyermekek/tanulók speciális igényeihez igazodó
módszertani kultúra színvonalának emelése, a kompetencia alapú oktatás széles körű alkalmazása
fontos feladat.
A heterogén összetételű tanulócsoportokban csak újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével
– projektoktatás, kooperatív tanulási technikák, stb. – lehetséges hatékonyabbá tenni a tanulást.
Az SNI- HH és HHH tanulóink számára a szakértői vélemények alapján készített egyéni fejlesztési
tervek szerinti oktatás-fejlesztés teremti meg az esélyegyenlőséget.
A habilitációs, rehabilitációs órák teljes körű felhasználása, korszerű módszertani ismeretekkel
rendelkező megfelelő számú szakembergárda (pedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai munkát
közvetlenül segítők) a biztosítéka a hatékony, egyénre szabott fejlesztésnek, az esélyegyenlőség
szempontjainak érvényesítésének.
Az IKT eszközök bővítésével még nagyobb lehetőség nyílik a saját tananyagok kidolgozására,
gyakorlati alkalmazására, mellyel tovább segíthető gyermekek sikeres társadalmi beilleszkedésének
megalapozása.
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4. Esélyegyenlőségi helyzetelemzés az intézményi ellátást érintően (óvoda, iskola)
A gyermekek, tanulók száma az egyes óvodai csoportokban vagy iskolai osztályokban

Gyermek, tanulólétszám az osztályban, csoportban

Osztályszervezés módja

Évfolyam és/vagy
óvodai csoport
foka
Összesen

hallássérült vegyes
csoport
logopédiai
kiscsoport
logopédiai
középső csoport
logopédiai
nagycsoport 1
logopédiai
nagycsoport 2
logopédiai
nagycsoport 3
logopédia 1
logopédia 1/1
logopédia 1/2/a
logopédia 1/2/b
logopédia 2/a
logopédia 2/b
logopédia 3/a
logopédia 3/b
logopédia 4
logopédia 5
nagyothalló 1/1
összevont
hallássérült 1.(2)1.(3) a
összevont
hallássérült 1.(2)1.(3) b
összevont
hallássérült 3-4
összevont
hallássérült 5-6
összevont
hallássérült 7-8
hallássérült ETT
egyéni tanrendű 18

HH

HH %

HHHH

HHH %

Normál
(általános)
tanterv

SNI

Emelt szintű
oktatás
és/vagy két Gyógypedag
ógiai tagozat
tanítási
nyelvű iskolai
oktatás

8

3

37,50

0

0,00

8

X

9

2

22,22

0

0,00

9

X

10

3

30,00

0

0,00

10

X

11

6

54,55

0

0,00

11

X

11

4

36,36

0

0,00

11

X

11
11
13
10
9
14
12
10
9
11
11
5

4
4
5
4
0
5
5
2
4
3
5
2

36,36
36,36
38,46
40,00
0,00
35,71
41,67
20,00
44,44
27,27
45,45
40,00

0
1
2
2
0
0
0
1
0
1
0
1

0,00
9,09
15,38
20,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
9,09
0,00
20,00

11
11
13
10
9
14
12
10
9
11
11
5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7

1

14,29

0

0,00

7

X

7

6

85,71

3

42,86

7

X

8

3

37,50

2

25,00

8

X

8

2

25,00

1

12,50

8

X

8

0

0,00

0

0,00

8

X

7

1

14,29

1

14,29

7

X

A párhuzamos csoportok esetén több esetben – logopédia 3/a és logopédia 3/b, hallássérült 1.(2) –
1.(3) a és 1.(2) – 1.(3) b – 25%-os értéket meghaladó a HH tanulók aránya.
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Továbbtanulási mutatók

Gimnázium
Tanév

összléts
zámon
belül

HH
tanuló
k
köréb
en

HHH
tanuló
k
köréb
en

Szakközépiskola
(érettségit adó
képzés)
összlé
tszám
on
belül

HH
tanul
ók
köré
ben

Szakiskolai
képzés

HHH összlét HH
tanul számo tanul
ók
n belül ók
köré
köréb
ben
en

HHH
tanul
ók
köréb
en

Speciális
szakiskola
összlét HH
számo tanul
n belül ók
köré
ben

Nem tanult tovább

HHH összlét HH
HHH
tanul számo tanulók tanulók
ók
n belül körében körében
köré
ben

2005/2006

5

3

1

2

1

1

2006/2007
2007/2008

1

5

1

1

2008/2009

2

1

1

A 2005/2006-os tanévtől kezdve az intézmény minden diákja továbbtanul. Az elmúlt négy évben az
iskolai tanulói populáció átrendeződése (fogyatékosság súlyosság összetettsége) következtében nőtt
a speciális szakiskolában tanulók aránya.

Lemorzsolódás kockázatát jelző mutatók alakulása az intézményben

Évfolyamismétlők
aránya (%)
Tanév

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
országos átlag
2005/2006

Magántanulók aránya
(%)

összléts HH /
SNI összléts HH /
SNI
zámon HHHgyer zámon HHHgyer
belül
gyerek ekek belül
gyerek ekek
ek
ek
körébe
n
0
0
0
2
5,9
2
0
0
0
2
5,1
2
0
0
0
1,7
4,1
1,7
0,75
0,75 0,75
1,5
3,6
1,5
0
0
0
0
0
0
2,11%

0,61%

Az előző tanévben 250
óránál többet hiányzó
tanulók aránya (%)
összlé
tszám
on
belül

0
0
1
0,75
0,6

HH /
SNI
HHHgyere
gyereke kek
k
körében
0
0
2,08
1,7
1,3

0
0
1
0,75
0,6

0,37%

Az évfolyamismétlés nem jellemző az intézményben. Évfolyamismétlésre csak a 250 órát meghaladó
hiányzás estében kerül sor. A magas hiányzás évről-évre visszatérő probléma néhány tanuló
esetében.
A magántanulók száma a 2005/2006-os tanévtől évenként egy fő, jelen tanévet – 2008/2009 –
érintően 0 fő. Iskolánkban magántanulói státusz csak az illetékes szakértői bizottság javaslata alapján
jöhet létre, olyan esetekben, amikor az érintett tanuló pszichés rendellenességei a közösségben
nevelést/oktatást nem teszik lehetővé.
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Pedagógusok módszertani képzettsége az intézményben
Módszertani terület (min 30
órás képzés; pl.: kooperatív
tanulás,
differenciált
tanulásszervezés,
projektpedagógia,
drámapedagógiai, stb.)
Diszlexia terápia

Diszkalkúlia terápia

Képzések
ideje
(év)

2000,
2004,
2006
2008

Résztvevő
főállású
pedagógusok

Résztvevő pedagógusok által
tanított tantárgyak

Résztvevő
pedagógusok által
tanított
tanulócsoportok

6 fő

Logopédia, anyanyelv

9

24 fő

Logopédia, anyanyelv,
matematika, óvodapedagógia,
történelem
Logopédia, anyanyelv, egyéni
anyanyelvi nevelés,
környezetismeret,matematika
Logopédia, anyanyelv, óvodai
nevelés
Logopédia, anyanyelv,
matematika, egyéni anyanyelvi
nevelés
Anyanyelv, egyéni anyanyelvi
nevelés, matematika
Matematika
Logopédia, anyanyelv, egyéni
anyanyelvi nevelés,
környezetismeret,matematika
anyanyelv, környezetismeret

22

2

1

Tanulási zavarok terápiája

2000,
2002

4 fő

Sindelar terápia

2005,
2008
2007,
2008

5 fő

1987

4 fő

1985
1997

5 fő
15 fő

1984

3 fő

2005

6 fő

Szurdo korai fejlesztés

2001

2 fő

Alapfokú jeltanfolyam

1999

5 fő

2003

1 fő

Anyanyelv, egyéni anyanyelvi
nevelés
Anyanyelv, egyéni anyanyelvi
nevelés
Anyanyelv, egyéni anyanyelvi
nevelés, matematika
Anyanyelv

2004
2002,
2005
2005
1999
1996
2000

1 fő
3 fő

egyéni anyanyelvi nevelés
Logopédiai terápia

1
6

1 fő
1 fő
1 fő
2 fő

Terápiás foglalkozás
Matematika, anyanyelv
matematika
állapotfelmérés

1
6
1
23

Affolter terápia

Hallássérült
gyermekek
anyanyelvi fejlesztése
Komplex matematika tanítása
Számítógépes
ismeretek
(alap)
Környezetismeret
módszerei
Ritmikus írás

Mozgóképkultúra
médiaismeretek
BLISS-AAK alapjai
Alapozó terápia
Mentálhigiéné
Mérésmetodika
Sorobán
Pedoaudiológia

tanítás

és

5 fő

15

5
2

6
8
17

5

3
7

Az intézményben dolgozó pedagógusok az évek folyamán többféle továbbképzésen vettek részt,
melyek célja elsősorban a sérült funkciók működőképességének megőrzése, lehetőség szerinti
fejlesztése volt speciális pedagógiai, habilitációs és rehabilitációs tevékenységgel, elsősorban a
logopédia, az anyanyelv, és a matematika területén.
A preferált pedagógusképzéseken, módszertani továbbképzéseken – Hatékony együttnevelés az
iskolában; IPR képzés; Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés; Kooperatív
tanulás; Projektpedagógia – senki nem vett részt az elmúlt három évben.
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Együttműködés az intézmény környezetében működő társadalmi és szakmai szereplőkkel

Szervezetek,
intézmények

Együttműködés jellege
Rendszeres
kapcsolat
(gyakoriság)
évente 10

Cigány kisebbségi
önkormányzat

Alkalmi
találkozók
(jelölje X-szel)

Családsegítő

x

Gyermekjóléti szolgálat

x

Nincs kapcsolat
(jelölje X-szel)

folyamatos

Védőnők
Civil szervezetek
HIOE

folyamatos

MACIE

folyamatos

"Hallod?" Szülőklub
Egyesület

folyamatos

Napkerék Egyesület

folyamatos

Intézményünk

együttműködik

a

környezetében

található

oktatási,

nevelési

intézményekkel,

egészségügyi szervezetekkel, gyermekjóléti és családsegítő alap- és szakellátással. Szakembereivel
igyekszik segítséget nyújtani a többségi nevelési, oktatási intézményeknek, a szülőknek és a
pedagógusoknak a gyermekek problémájának feltárásában, diagnosztizálásában, és fejlesztésükben.

39
39
10

7

102
102
10

12

2005/2006

3

18
18
6

115
115
10

39
39
10

Létszám
2006/2007

18
18
5
7

131
131
38
1

56
56
22

2007/2008

12
12
11

160
160
45

52
52
26

15
15
15

Tervezett létszám
2008/2009

A tanórán kívüli programok a szabadidő hasznos eltöltésén túl habilitációs/rehabilitációs célokat is szolgálnak. A szakkörökön való HH/HHH tanulók
részvétele teljes körű. Esélyegyenlőségi szerepe van a „vegyes” (hallássérültek, ép hallásúak, beszédfogyatékosok) együtt foglalkoztatásának.

Alapfokú
művészetoktatás
Kisebbségi
program
Napközi
Szakkör
Iskolai nyári
tábor
Erdei iskola

programok

Tanórán kívüli programok
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5. Összefüggés az esélyegyenlőségi helyzetelemzéssel
5.1. A helyzetelemzés megállapításai és a szükséges beavatkozások

Esélyegyenlőségi terület

Feltárt probléma

Szükséges beavatkozás

Halmozottan
hátrányos
helyzetű
adatgyűjtés/nyilatkoztatás
problémái
Egyéb adathiányok
Halmozottan
hátrányos
helyzetű 3 éves kortól való
rendszeres óvodába járása
Iskolai szegregáció települési
szinten
Iskolai szegregáció intézményi
szinten

Nem
áll
rendelkezésünkre
pontos adat a HH és HHH
tanulók számáról

Felvenni a kapcsolatot a települési
jegyzőkkel
a
pontos
adatok
beszerzése érdekében.

Párhuzamos
osztályokkal
működő évfolyamokon is több
esetben meghaladja a 25%-ot a
HH tanulók aránya.

A tanulók osztáyba sorolása a
Szakértői Bizottság szakvéleménye
alapján, a tanuló fogyatékossága,
illetve annak súlyossági foka alapján
történik. A HH nem befolyásoló
tényező.

Továbbtanulási
arányok
jelentős
eltérése
a
halmozottan
hátrányos
helyzetű
és
a
nem
halmozottan
hátrányos
helyzetű végzősök között.
SNI-vé minősítés meghaladja
az országos átlagot

Hiányos
a
pedagógusok
módszertani képzettsége

Az intézmény alapfeladataiból
adódóan csak SNI (érzékszervi)
és/vagy
beszédfogyatékos,
illetve
halmozottan
sérült
gyermekek/tanulók oktatásátfejlesztését végzi.
Alacsony
a
megfelelő
módszertani (IPR) tanfolyamot
végzett pedagógusok száma

Pályázati lehetőségek kihasználása
pedagógus továbbképzésekre.
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5.2. A beavatkozási területek aktorainak beazonosítása, problématerületenként
Tématerület

Aktorok

a HHH gyerekek és tanulók megtalálása,
bevonása a szolgáltatásokba

Egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos)
Szociális szektor (CSSK, GYEJÓ)
Civilek, CKÖ, Óvodák, iskolák, országos és
megyei szakértői bizottságok

Beóvodáztatás

Egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos)
Szociális szektor (CSSK, GYEJÓ)
Civilek, CKÖ, Óvodák, országos és megyei
szakértői bizottságok
Érintett
iskola,
Befogadó
iskolák,
Önkormányzat, CKÖ, Civilek (pl. tanodát
működtető civil szervezet, szülők)
Általános
iskola,
partner
középiskolák,
pályaorientáció
megvalósításában
közreműködő egyéb partnerek (pl. munkaügyi
központ,
pályaválasztási
tanácsadó
munkatársai), Fodor József OKK Ifjúsági
Pálya- és Szakmai Alkalmasságot Vizsgáló
Osztály

Deszegregáció

Továbbtanulás

5.3. Összefoglaló az intézményi HH/HHH adatok változásáról az érintett tanulók iskolai
sikerességére vonatkoztatva
A 2005/2006. tanévtől jelen tanévig az intézményi létszám tanévenként átlagosan 25 fővel emelkedett.
A HHH tanulók aránya a négy tanév alatt 18%-ról 27%-ra emelkedett. (Az intézményben ellátott
átmeneti és tartós nevelésbe vettek száma ez idő alatt a háromszorosára nőtt.)
A habilitációs, rehabilitációs, egyéni felzárkóztató munka eredményességét mutatja, hogy az érintett
tanévekben mindösszesen 1 fő évfolyamismétlő volt a magas óraszámú hiányzás miatt.
A 8. évfolyamot befejezők zömében a speciális szakiskolában illetve szakiskolában tanulnak tovább
(SNI – hallássérült, halmozottan fogyatékos hallássérült populáció).
Természetesen, ha képességeik, fejleszthetőségük lehetővé teszi, szakközépiskolában is tovább
tanulhatnak. Az elmúlt öt évben négy főt sikerült érettségit adóképzésbe beiskolázni, ebből egy fő
HHH tanuló.
Minden lehetőséget igyekeznek kihasználni a megfelelő pályaválasztás segítésére. Együttműködési
megállapodás alapján a Munkaügyi Központ segíti az olyan munkahely látogatásokat, ahol a
fogyatékosság korlátai közt választható szakmákkal ismerkedhetnek a tanulók és szüleik.
Halmozottan

hátrányos

helyzetű

gyermekeink

esetében

fokozott

segítséget

nyújtunk

szülőknek/nevelőszülőknek. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pályaorientációs
táborában több tanulók részt vett.
5.4. Elért eredmények a helyzetelemzés elkészítése óta
•

A 250 óránál többet hiányzott tanulók körében 100% a HH/HHH
-

A hiányzások csökkentése érdekében rendszeres kapcsolatot alakítottak ki az érintett
családsegítő hálózattal.

-

Kapcsolatba léptek a települési önkormányzatokkal, az illetékes jegyzővel/körjegyzővel
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Felvették a kapcsolatot Kaposvár város valamint Somogy megye CKÖ vezetőjével.

-

Segítségükkel

szeretnének

az

egyes

települések

kisebbségi

önkormányzataival

is

kapcsolatba lépni.
•

A párhuzamos osztályok között a 25%-ot meghaladja a HH tanulók aránya.
A tanulók szakvéleményét újra áttanulmányozták (többen közülük 2008 októberében

-

kontrollvizsgálaton voltak). A szakvéleményben leírt diagnózis, fejlesztési tanácsok nem teszik
lehetővé a jelenlegi osztályba sorolás módosítását.

6. Célmeghatározás
6.1. Jövőképünk
Olyan intézmény szeretnénk lenni,, ahol szívesen tanulnak, élnek, dolgoznak, gyermekek és felnőttek,
ahol a diákok – nemtől, vallási és faji hovatartozástól, fogyatékosságuktól függetlenül –
felkészülhetnek a társadalmi beilleszkedésre, további tanulmányaikra, s ahol sikereket érnek el
tanulmányaikban szabadidős tevékenységeiken, sport- s tanulmányi versenyeken sorstársaik és a
többi gyermek között, még ha a leghátrányosabb helyzetekből indultak is.

6.2. Rövid távú célok (egy éven belül)
Egy éves időtávlatban el kívánjuk érni, hogy pontosan lássuk az esélyegyenlőséggel összefüggő
problémák mértékét és mélységét, és hozzákezdjünk a hátrányokból fakadó különbségek
csökkentéséhez, jogszabályi előírásokhoz igazítsuk az intézményünkben, illetve az általunk
gondozott, integráltan tanuló érzékszervi, mozgás-, beszédfogyatékos, illetve tanulási zavarral küzdő
gyermekek, tanulók iskolai hátrányainak csökkentését.

6.3. Középtávú célok (három éven belül)
Három éven belül reményeink szerint már látható eredményei lesznek az esélykiegyenlítő munkának,
amely megmutatkozik a SNI, illetve a közülük HH és HHH

tanulók egyéni fejlesztési tervekben

megfogalmazott céloknak való megfelelésében és továbbtanulási eredményeiben is.
Fontosnak tartjuk emellett eddig elért eredményeink fenntartását, további javítását is, így például a HH
és a HHH diákok kiemelkedő arányú tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételét. Eddig és ezután
is változatos és nagyszámú tanórán kívüli elfoglaltságot szervezünk tanulóink számára. Így: sport,
sakk,

kézműves,

számítógépes,

tánc….

szakkörök,

úszásoktatás,

osztály-

és

tanulmányi

kirándulások. A sajátos módszereket igénylő foglalkoztatás biztosításához – ellátott gyermekeink
speciális

szükségleteinek

megfelelően

–

változatos

módszertani

ismeretekkel

rendelkező

szakemberekre van szükség. Ezért emelni kívánjuk az akkreditált tanfolyamokon részt vevő kollégáink
számát.
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6.4. Hosszú távú célok (hat éven belül)
-

Hat éven belül valószínűsíthető, hogy a SNI gyermekek képességeinek és egyéni fejlesztési
igényeikhez igazítva átalakítjuk a hagyományos osztálykereteket és a képesség-csoportos
fejlesztést részesítjük előnyben. Ezzel biztosítjuk a SNI igényen belül a HH HHH tanulóink
esélyegyenlőségét, a kiegyenlítetlen képesség profilú gyermekek felzárkóztatását.

-

Biztosítani kívánjuk valamennyi tanulónknak – fogyatékosságuk függvényében – a számukra
elérhető

szakmák

megismerését.

Ennek

érdekében

tájékoztatást

nyújtunk

és

intézménylátogatási lehetőséget biztosítunk azokba a középfokú intézményekbe, amelyek
szakmaszerzési lehetőséget jelentenek tanulóink számára. A hátrányos helyzetű családok
esetében szükség szerint egyéni segítséget is nyújtunk (jármű, kíséret illetve kommunikációs
segítségnyújtás).
-

Az integráltan tanuló SNI: testi-, érzékszervi fogyatékos gyermekek, tanulók számának
várható további emelkedése elengedhetetlenné teszi az őket szakszerűen ellátni tudó
gyógypedagógusok (utazótanárok) számának növelését.

-

Az integráció elterjedésével a speciális intézményekben várhatóan a halmozottan fogyatékos
gyermekek, tanulók kerülnek többségbe. Esélyegyenlőségük biztosítása érdekében, a
számukra törvényben meghatározott habilitációs, rehabilitációs egyéni felzárkóztató órákat
csak a speciális végzettségű szakemberek számának növelésével látjuk biztosíthatónak.

7. Akcióterv
7.1. Megvalósítási terv
A SNI – HHH tanulók iskolai sikerességének javítása
Feltárt probléma
Elérendő cél
Beavatkozások

A SNI tanulóink, köztük a HH/HHH diákjaink nagy
számban speciális szakiskolában tanulnak tovább
Növeljük a szakiskolai továbbtanulási arányt
1. Az oktatás szervezeti kereteinek átalakítása
Képességcsoportos oktatás kialakítása
Pedagógiai módszertan fejlesztés
TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása
2. Komplex felkészítő program a SNI tanulók iskolai
sikerességének javítása érdekében.
a) egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások
fenntartása az iskolában és a kollégiumban
egyaránt
b) tanulók mentorálása
c) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek
kihasználása
d) jelzőrendszer működtetése a problémák gyors
felismerése és kezelése érdekében
e) A HHH tanulók minél nagyobb arányban történő
bevonása a kollégiumi ellátásba
f) Útravaló Programba történő bekapcsolódás)
3. Tájékoztatás, kommunikáció
a) Informálódás, és tájékoztatás a HH és HHHtanulók továbbtanulási lehetőségeinek
támogatási rendszeréről, annak érdekében, hogy
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az iskola továbbtanulásra tudja sarkallni a
hátrányos helyzetű tanulóit.
b) Pályázati programok feltárása (megyei, régiós,
minisztériumi, közalapítványi, magánalapítványi,
stb.), pályázatok folyamatos nyomon követése
(internet, folyóiratok)
c) A HHH-tanulók megismertetése a számukra
biztosított továbbtanulási lehetőségekkel,
támogatásokkal
d) szülői tájékoztató program végrehajtása,
továbbtanulás, kollégiumi részvétel, stb.
fontosságáról; a kommunikáció és
együttműködés hatékonyságának növelése a
szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társadalmi
partnerekkel
e) pályaorientáció hangsúlyosabbá tétele az
osztályfőnöki órák tananyagában
f) a fogyatékosok számára elérhető szakmák
megismertetése a tanulókkal és szüleikkel
Felelős
osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Partner
szakértői bizottságok
Határidő
2009. augusztus 31., majd folyamatos
Kiinduló érték
szakiskolában tovább tanuló HHH diákok aránya 10%
Indikátorok rövidtávon
HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 20%-ban térnek az
átlagtól.
A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más
ösztöndíj programban: 10%
Indikátorok középtávon
A súlyos diagnózisú tanulópopuláció összetételében nem
változik. A rövidtávú indikátorok fenntartása
Indikátorok hosszú távon A súlyos diagnózisú tanulópopuláció összetételében nem
változik. A rövidtávú indikátorok fenntartása
Az indikátorok forrása
intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv
Kockázatok
Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők
és csökkentésük eszközei együttműködési szándékának, az ügy mellett történő
elkötelezettségének alacsony szintje. A speciális intézményi
ellátásba egyre súlyosabb diagnózisú tanulók kerülnek.
A kockázat csökkentésének eszköze:
- diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása
- pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése
- együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes
tájékoztatás, párbeszéd
Erőforrások
intézményvezetés, tanári kar
szükséges erőforrás lehet:
- a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő
modellek megismerése
Státusz
előkészítés alatt
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Pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák fejlesztése
Feltárt probléma

Elérendő cél

Beavatkozások

Felelős
Partner
Határidő
Kiinduló érték
Indikátorok rövidtávon

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatását segítő módszertani képzésekben nem
vettek még részt a pedagógusok.
Hiányok tapasztalhatók a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók eredményességét segítő korszerű pedagógiai
módszerek alkalmazása terén; az intézmények nem
kapcsolódtak be az Integrált Pedagógiai Rendszerbe.
A pedagógusok ismerik és alkalmazzák a korszerű, inklúzív
pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcs
kompetenciákat fejlesztő programokat a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának
megvalósítása érdekében.
Integrált pedagógiai módszerek alkalmazása, IPR-ben
történő eredményes részvétel, integrációs normatíva lehívása
a) Vonatkozó pályázati lehetőségekbe (TÁMOP) történő
bekapcsolódás
b) SNI normatíva igénybevétele szakértői vélemény
alapján
intézményvezető
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Educatio Kht.; Somogy Megyei Önkormányzat
2009. augusztus 31.
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő
módszertani képzéseken részt vettek száma: 0
A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett
pedagógusok száma: 10

Indikátorok középtávon

A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vevő
pedagógusok számának lehetőség szerinti emelése

Indikátorok hosszú távon

A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vevő
pedagógusok számának lehetőség szerinti emelése

Az indikátorok forrása

intézményi nyilvántartások, aktualizált Esélyegyenlőségi
Intézkedési Terv
Kockázatok
Kockázatok: a pedagógusok inkább saját szakterületükön
és csökkentésük eszközei szeretik tovább képezni magukat
A kockázat csökkentésének eszköze:
- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet a tantestületek
minden tagjával megismertetjük, az Esélyegyenlőségi
Intézkedési Terv alapján készült intézményi akciótervről a
testületek határozatot hoznak
- pályázati támogatást igyekszünk elnyerni a képzésen
történő részvétel megvalósításához
Erőforrások
intézmények vezetői, tanári kar
szükséges erőforrás lehet:
- a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek
Státusz
előkészítés alatt
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A HH/HHH gyermekek/tanulók teljes körű nyilvántartásának megteremtése
Feltárt probléma

Határidő
Kiinduló érték
Indikátorok rövidtávon

A HH/HHH gyermekek/tanulók nyilvántartása, különös
tekintettel a HHH-sokra, hiányos, esetleges.
Megteremteni az egységes, teljes körű nyilvántartást és
biztosítani az adatbázis folyamatos karbantartását
- A nyilatkozattétel eljárásrendjének felülvizsgálata
Informatikai adatbázis létrehozása és folyamatos
karbantartása
intézményvezetés
Beiskolázási területünk (Dél-Dunántúl) érintett településeinek
önkormányzatai, jegyzői
2009. augusztus 31.
Nincs adatbázis
Az adatbázis létrehozása

Indikátorok középtávon
Indikátorok hosszú távon

Az adatbázis folyamatos karbantartása, frissítése

Elérendő cél
Beavatkozások

Felelős
Partner

Az indikátorok forrása
Önkormányzatok, jegyzők jelzéseinek dokumentációja
Kockázatok
A szülők nem élnek nyilatkozati jogukkal.
és csökkentésük eszközei
Az önkormányzatok, jegyzők és az intézmény között nem
alakul ki a megfelelő kommunikáció.
Kockázatok csökkenthetők:
Szülők meggyőzése a nyilatkozattétel fontosságáról,
szükség
esetén
segítségnyújtás
az
adatlapok
értelmezéséhez, kitöltéséhez.
Akadozó kommunikáció esetén személyes konzultáció az
érintett jegyzőkkel.
Erőforrások
intézmények vezetői, tanári kar
informatikai infrastruktúra
Státusz

előkészítés alatt

Cél

konkrét

szövege

s

megfoga

lmazása

Növeljük
a
szakiskol
ai
továbbta
nulási
arányt

Helyzet-

elemzés

megállapítás

ára

(problémára)

hivatkozás

A SNI
tanulóink,
köztük a
HH/HHH
diákjaink
nagy
számban
speciális
szakiskolába
n tanulnak
tovább

Az
oktatás
szervezet
i
kereteine
k
átalakítás
a
A HHHtanulók
megisme
rtetése a
számukr
a
biztosított
továbbta
nulási
lehetősé
gekkel,
támogatá
sokkal

leírása

és

Intézked

intézményv
ezetés

felelőse

intézkedés

Az

2012. jún. 30

határideje

sának

megvalósítá

intézkedés

Az

7.2. Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása

(1 év)

javítására az

szakiskolába
n tovább
tanuló HHH
diákok
aránya 10%

irányul)

HHHtovábbtanulá
si arányok
legfeljebb
20%-ban
térnek az
átlagtól.
A HHH-s
tanulók
részvételi
aránya az
Útravaló vagy
más
ösztöndíj
programban:
10%

rövidtávon

adat, aminek

intézkedés

indikátor

-ségét mérő

állapotot
jellemző

eredményes

kiinduló

intézkedés

érték

(a

Az

Kiinduló

A súlyos
diagnózisú
tanulópopulá
ció
összetételéb
en nem
változik. A
rövidtávú
indikátorok
fenntartása

(3 év)

középtávon

indikátor

-ségét mérő

eredményes

intézkedés

Az

A súlyos
diagnózisú
tanulópopul
áció
összetételé
ben nem
változik. A
rövidtávú
indikátorok
fenntartása

on (6 év)

hosszútáv

indikátor

mérő

es-ségét

eredmény

intézkedés

Az

intézkedés

szükséges

intézményvezeté
s, tanári kar
szükséges
erőforrás lehet:
- a képzések
anyagi fedezete,
képző
szervezetek;
működő modellek
megismerése

erőforrás

oz

megvalósításáh

Az

Előkészít
és alatt

státusza

dés

intézke-

Az
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Integrált
pedagógi
ai
módszer
ek
alkalmaz
ása, IPRben
történő
eredmén
yes
részvétel

Megtere
mteni az
egységes
, teljes
körű
nyilvántar
tást és
biztosítan
i az
adatbázis
folyamat
os
karbantar
tását

A
HH/HHH
tanulók
felzárkoztatá
sát
végző
pedagógusok
IPR
képzésekben
nem
vettek
részt

A HH/HHH
gyermekek/ta
nulók
nyilvántartás
a, különös
tekintettel a
HHH-sokra,
hiányos,
esetleges.

A
nyilatkoz
attétel
eljárásre
ndjének
felülvizsg
álata
Informati
kai
adatbázis
létrehozá
sa és
folyamat
os
karbantar
tása

Vonatkoz
ó
pályázati
lehetősé
gekbe
(TÁMOP)
történő
bekapcso
lódás

intézményv
ezetés

intézményv
ezetés

aug.

2009.08.31

2009.
31.

Nincs
adatbázis

A hátrányos
helyzetű
tanulók
felzárkóztatá
sát
segítő
módszertani
képzéseken
részt vettek
száma: 0

Adatbázis
létrehozása

A
módszertani
fejlesztő
továbbképzé
sen részt vett
pedagógusok
száma: 10

Az adatbázis
folyamatos
karbantartása
, frissítése

A
módszertani
fejlesztő
továbbképzé
sen részt
vevö
pedagógusok
számának
lehetőség
szerinti
emelése

Az
adatbázis
folyamatos
karbantartá
sa,
frissítése

A
módszerta
ni fejlesztő
továbbképz
ésen részt
vevö
pedagógus
ok
számának
lehetőség
szerinti
emelése
intézmények
vezetői, tanári kar
informatikai
infrastruktúra

intézmények
vezetői, tanári kar
szükséges
erőforrás lehet:
- a képzések
anyagi fedezete,
képző
szervezetek

Előkészít
és alatt

Előkészít
és alatt
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FELADAT

Az intézmény működését
és pedagógiai munkáját
meghatározó
dokumentumok vizsgálata.

Az értékelés,
visszacsatolás
megtervezése

Továbbképzések,
konzultációk, fórumok
szervezése

CÉL

Minden intézményi érintett
dokumentumban
érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és
esélyegyenlőségre vonatkozó
kötelezettségek és a program
célkitűzései

A folyamatos visszacsatolással
és értékeléssel az egyenlő
bánásmód és esélyegyenlőség
elveinek folyamatos
érvényesítése

Felkészült szakemberek
döntéshozók, települési
tisztségviselők,
intézményvezetők
(partnerintézményekben is)
működjenek együtt az érintett
szakterületen

8. Megvalósítás

Szakemberek meghívása

Az Akciótervben
meghatározott és
ütemezett feladatok
végrehajtásának
ellenőrzése

Dokumentumelemzés

MÓDSZER/ESZKÖZ

Intézményvezetés

Intézményvezetés

Intézményvezetés

FELELŐS

Évente

Évente

A program elfogadása után
és a dokumentumok
módosításakor

GYAKORISÁG
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9. Megvalósulást segítő egyéb programok
Az Esélyegyenlőségi Terv végrehajtását segítő egyéb programelemek, összefüggések
Kiemelt

Ezek

alapján

programelem

meghatározott

Határidők

Célértékek

Feladatok

Koordinációs

Koordinációért

státusza

feladat

felelős személy

feladatok

Saját
tananyagfejles
ztés

TÁMOP, vagy
TIOP pályázat
alapján
támogatott
fejlesztés

Sérülés
specifikus
fejlesztő
feladatok
digitális
megvalósítás
a
Az
oktatást/nevel
ést segítő
speciális
eszköztárána
k bővítése

2009.08.
31. azt
követően
folyamato
s

10
témakönyv,
12 téma
digitális
feldolgozás
a

folyamatb
an

Team
munkaterv

Munkaközös
ség vezetők

2009.08.
31. azt
követően
folyamato
s

TÁMOP31
4–
kompetenci
a alapú
program
csomagok
(5
tanulócsop
ort, 1 nyelvi
labor

Folyamatb
an illetve
előkészíté
s alatt

Tevékenysé
gek
ütemezése

Iskolavezeté
s,
munkaközös
ség vezetők

10. Kockázatelemzés
Cél konkrét
szöveges
megfogalma
zása

Intézkedés
leírása

Az
intézkedés
eredményes
megvalósulá
sának
kockázata

A kockázat
következményének
súlyossága (1-3)

A kockázat
bekövetkezésén
ek
valószínűsége
(1-3)

A kockázat
elhárításának,
kezelésének
tervezett módja

Növeljük a
szakiskolai
továbbtanul
ási arányt

Az oktatás
szervezeti
kereteinek
átalakítása
.
A
HHHtanulók
megismert
etése
a
számukra
biztosított
továbbtanu
lási
lehetősége
kkel,
támogatás
okkal

Kevésnek
bizonyul a
habilitációs/
rehabilitáció
s óraszám.
érintett
diákok,
pedagógus
ok, valamint
szülők
együttműkö
dési
szándékána
k, az ügy
mellett
történő
elkötelezett
ségének
alacsony
szintje.
A speciáls
intézményi
ellátásba
egyre
súlyosabb
diagnózisú

3

1

Óraszámok
átcsoportosítása

2

2

Rendszeres
szülői
tájékoztatás,
nyílt napokon
való részvétel
szervezése

3

2

Sajátos
igényekhez
igazodó
beiskolázás
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tanulók
kerülnek.
Integrált
pedagógiai
módszerek
alkalmazás
a, IPR-ben
történő
eredménye
s részvétel

Vonatkozó
pályázati
lehetősége
kbe
(TÁMOP)
történő
bekapcsoló
dás

Megteremt
eni az
egységes,
teljes körű
nyilvántartá
st és
biztosítani
az
adatbázis
folyamatos
karbantartá
sát

A
nyilatkozatt
étel
eljárásrend
jének
felülvizsgál
ata
Informatika
i adatbázis
létrehozás
a
és
folyamatos
karbantartá
sa

A
pedagógus
ok inkább
saját
szakterületü
kön szeretik
tovább
képezni
magukat
A szülők
nem élnek
nyilatkozati
jogukkal.
Az
önkormányz
atok,
jegyzők és
az
intézmény
között nem
alakul ki a
megfelelő
kommuniká
ció.

2

1

Tájékoztató
előadások a
képzések
szükségességér
ől.

3

2

3

1

Szülők
meggyőzése
a
nyilatkozatté
tel
fontosságár
ól.
Szükség esetén
személyes
konzultáció az
érintett
jegyzőkkel.

Minden érintett
megismerhesse a
programban rögzítettek
teljesülését

Az eredményesség
megállapítása

CÉL

Az intézkedésekhez kapcsolt
indikátoroknak való
megfelelés mértékének
megállapítása
Az éves eredmények
közzététele

FELADAT

11. Monitoring, nyilvánosság és konzultáció

Intézményi fórumok, honlap,
intézményismertetők, média

Az adatok feldolgozása

MÓDSZER/ESZKÖZ

Intézményvezetés,
munkaközösség vezetők,
gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Intézményvezetés,
nevelőtestület

FELELŐS

Legalább évente egyszer, és
jelentős események esetén

Évente az éves beszámolók
részeként adott szempontsor
alapján

GYAKORISÁG
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12. Konzultáció, visszacsatolás
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv a megye jelentős részének életét
érinti. Éppen ezért a Somogy Megyei Önkormányzat, mint fenntartó a programot a
közgyűlési véleményezés és elfogadás előtt széleskörű konzultációra bocsátotta.
A megvalósítás során
-

-

Fórumokat szervez a közoktatási intézmények vezetői és dolgozói számára,
melyre meghívja a fenntartása alatt álló, valamint a nem önkormányzati
intézmények munkatársait.
Szakmai és társadalmi partnerei számára fórumot szervez, melyen megismerteti
őket a programmal és várható eredményeivel.
A partnerek véleményeit jegyzőkönyvvel dokumentálja, és az észrevételeket,
amennyiben nem ütköznek a program alapgondolatával, a program
megvalósítása során felhasználja.

Szankcionálás
Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, az éves monitoring, az önértékelés
során arra derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az önkormányzat
elemzi az okokat az érintettek, és szükség esetén külső szakértő bevonásával,
megállapítja a felelősségeket, intézkedési tervet készít.
Záradék
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 2009. február 13-án megvitatta és ........./2009.(II.13.) sz. határozatával
elfogadta.

…………………………………….....
Gelencsér Attila sk.
közgyűlés elnöke

……………………………………………
Gyurina Éva sk.
Igazgató
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő
és Módszertani Központ
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A közalapítványok működését ellehetetlenítő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség módosítására
vonatkozó felterjesztés
A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 101. §-a alapján felterjesztéssel fordul a miniszterelnök úrhoz az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. tv. módosítása érdekében azért, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség ne terjedjen ki az éves
szinten 500.000 Ft értékhatár alatti javaslattételi, döntési, illetve ellenőrzési feladatokat ellátó személyekre.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 16.
18/2009.(II.13.) KH
A Somogyi Média Kft. tevékenysége a közgyűlés
által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása
alapján
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogyi Média Kft.
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Közgyűlés elrendeli, hogy következő ülésére kerüljön napirendre a frekvencia jog bérbeadásáról szóló, Hétdomb Kft-vel kötött megállapodás.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
19/2009.(II.13.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező
célok meghatározása
A Somogy Megyei Közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv.
34. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a teljesítménykövetelmények alapját
képező 2009. évi kiemelt célokat a melléklet szerint
határozza meg.
Felelős: Dr. Vörös Tamás, megyei főjegyző
Határidő: 2009. január 1. - 2009. december 31.
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A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009. évi célok
meghatározása
A
Somogy
Megyei
Közgyűlés
az
Önkormányzati
Hivatal
köztisztviselői
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat az alábbiak szerint határozza meg:
-

-

-

-

-

-

-

A 2009. évi munkatervben tervezett közgyűlési előterjesztések szakmai előkészítése,
az ülésekkel összefüggő adminisztratív és szervezési teendők ellátása, a közgyűlés
döntéseinek végrehajtása, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a Somogy Megyei
Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2007. (V. 22.) sz. ÖR szerint.
A közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő szakmai, szervezési,
adminisztratív teendők ellátása, a bizottságok munkaterveiben foglalt feladatokra és
határidőkre figyelemmel.
A közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző önkormányzati és államigazgatási
hatáskörei és feladatai ellátásával kapcsolatos előkészítő munka elvégzése.
A 2009. évi költségvetésben a feladatfinanszírozás elveinek érvényesítése (nullbázisú
tervezés), a rendeletben foglaltak végrehajtása, a tervezett bevétel lehetőség szerinti
teljesítése, a kiadási előirányzatok betartása, hatékony, takarékos és jogszerű
gazdálkodás az intézményekkel szoros együttműködésben. A megyei intézmények
működési feltételeinek, gazdasági stabilitásának biztosítása, a szakmai szolgáltatások
színvonalának megőrzése.
A 2009. évi költségvetésben meghatározott fejlesztések, felújítások előkészítése.
Ennek során külön figyelmet kell fordítani a közbeszerzési törvény előírásaira.
Az önkormányzat mobilizálható vagyonával kapcsolatos értékesítési tevékenység
folytatása. A Megyeháza épületeinek folyamatos és zavartalan működtetése, a
szükséges állagmegóvási feladatok megvalósítása.
A monitoring rendszer keretében az önkormányzat pénzügyi helyzetének figyelemmel
kísérése, az erre vonatkozó elemzések elkészítése, szakmai javaslatok összeállítása.
A Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet tevékenységének figyelemmel
kísérése, segítése.
Az önkormányzati kötvénykibocsátás és az ehhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciók
intézése a pénzügyi tanácsadóval együttműködve.
A EcoSTAT gazdálkodási rendszer működtetéséhez kapcsolódó informatikai feladatok
szervezése és ellátása az önkormányzati hivatal, illetve a kincstári szervezet és az
intézmények között.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv
keretében meghirdetendő pályázatok társadalmi egyeztetésében való részvétel.
Pályázatfigyelés és pályázati információnyújtás a hivatal, a megyei intézmények és a
megye kistérségei, települési önkormányzatai relációjában.
A hivatal és az intézmények vonatkozásában a meghirdetésre kerülő megfelelő hazai
és nemzetközi (EU-s és egyéb) pályázatok elő- és elkészítésének koordinálása és
abban való részvétel, a pályázatokon elnyert támogatások előírásoknak megfelelő
felhasználása.
A fejlesztési tervhez igazodó pályázatok benyújtásához szükséges elemzések, szakmai
javaslatok kidolgozása.
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A megyei közgyűlés kétoldali nemzetközi kapcsolatainak segítségével EU-s
pályázatok felhasználása a megyei önkormányzat és intézményei számára.
A megyei területfejlesztési tanács aktív szerződés állományának kezelése, monitoring
ellenőrzések végzése.
A megye gazdasági, fejlesztési programjaiban és terveiben foglaltak végrehajtása.
A foglalkoztatási helyzet javítása, a munkanélküliség csökkentése érdekében Somogy
Megye Foglalkoztatási Stratégiájának végrehajtására létrehozott Foglalkoztatási
Paktum munkájában való részvétel a munkaügyi szervezettel, a munkaadókkal, a
szociális, az érdekképviseleti és civil szervezetekkel együttműködve.
A megye turisztikai programjának megvalósítása, a közös marketing tevékenység
összehangolása.
Részvétel a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás munkájában.
Az egyes ágazati törvényekből adódó szervezési, intézményirányítási,
szolgáltatásszervezési feladatok végzése (egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi,
oktatási, kulturális, sport, ifjúsági).
A megyei önkormányzat szakképzéssel összefüggő feladatainak térségi elven alapuló
megszervezése. A TISZK beindításával kapcsolatos feladatok figyelemmel kísérése, a
jogszerű működés biztosítása. A TISZK szakképzési fejlesztésére vonatkozó TÁMOPos pályázat lebonyolításának felügyelete.
Minőségbiztosítás-minőségfejlesztés,
valamint
intézményi
esélyegyenlőségi
intézkedési tervekben foglaltak megvalósítása, figyelemmel kísérése.
A Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédjavító Megyei Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság önálló intézményének létrehozása és működtetése.
A gyermekvédelmi szakellátási rendszer hatékonyabb működtetése érdekében
szükséges döntések előkészítése és végrehajtása.
A Szociálpolitikai Kerekasztal működetése.
A Kaposi Mór Oktató Kórház pénzügyi helyzetének rendszeres figyelése, elemzése.
Az intézmény fejlesztési elképzeléseinek segítése.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvényből eredő feladatok elvégzése.
Az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer által kitűzött minőség- célok
teljesítése, a CAF modell működtetése.
A jogharmonizáció érvényesítése, a törvényesség betartása, e területen az
önkormányzati teendők magas színvonalú ellátása.
A nemzetközi, a regionális kapcsolatrendszer tartalmi erősítése, a szakmai kapcsolatok
szélesítése a területfejlesztés regionális, megyei és kistérségi szervezeteivel,
munkaszervezeteivel. Közreműködés a megye, illetve a települések érdekeit szolgáló
programok, koncepciók, projektek és pályázatok kidolgozásában.
A települési önkormányzatokkal, a többcélú kistérségi társulásokkal kötött
megállapodás szerint az együttműködés formáinak még gazdagabbá, tartalmasabbá
tétele.
A települési önkormányzatokkal, intézményeikkel kötött társulási megállapodás
szerinti szolgáltatások szakszerű, határidős elvégzése, szükség szerinti további
tanácsadás nyújtása.
A Somogy Megyei Önkormányzat hosszú távú céljaival összhangban meghatározott
éves ellenőrzési feladatok végrehajtása, az ellenőrzésekkel az önkormányzat és az
intézmények szabályos működésének és pénzügyi stabilitásának erősítése.
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Folyamatos kapcsolatépítés a minisztériumokkal, az Országos irányító szervek
szakmai szervezeti egységeivel. Együttmunkálkodás a területi állami szervekkel,
továbbá a megyei szintű igazságügyi, bűnüldöző, rendészeti és védelmi
szervezetekkel.
Az elektronikus információ szabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően a
bővített hivatali, személyügyi- és gazdálkodási adatok, közgyűlési anyagok
megjelentetésének biztosítása.
Az internet portálok www.somogy.hu és a www.som-onkorm.hu működtetésének
biztosítása, a szerkezeti és tartalmi változtatások koordinációja.
A köztisztviselők, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekből és a
végrehajtásukra kiadott rendeletekből adódó feladatok ellátása, kiemelten a
köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek meghatározására és a teljesítmények
értékelésére.
A kapcsolatok erősítése a civil szervezetekkel és a kisebbségi szervezetekkel, közös
akciók szervezése.
A társadalmi nyilvánosság szélesítése érdekében a médiakapcsolatok további
gazdagítása, az írott és elektronikus sajtó karakteresebb bevonásával.
A megyei önkormányzat hagyományainak ápolása a megyei identitás erősítése
érdekében.
Az EU parlamenti választások, az időközi választások, népszavazások előkészítése,
azok sikeres lebonyolítása.
A megyei védelmi bizottság működési feltételeinek biztosítása, a védelmi felkészítés
és válságkezelés 2009. évi feladataira vonatkozó kormányhatározatból adódó területi,
védelmi, igazgatási feladatok végzése és koordinálása.
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A 2009-ben lejáró magasabb vezetői megbízások
pályázati kiírása
A Somogy Megyei Közgyűlés a fonyódi Mátyás Király
Gimnázium, a siófoki Perczel Mór Gimnázium, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Intézménye magasabb vezetői
megbízásaira vonatkozó pályázati kiírásokat jóváhagyja.
Egyidejűleg felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a
pályázati kiírásokat a szakminisztérium hivatalos lapjában, az Oktatási Közlönyben jelentesse meg.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 25.

2009/1. szám
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázatot
meghirdető szerv neve
és címe

A munkahely és
munkakör
megjelölése

Pályázati feltételek

Somogy Megyei
Közgyűlés

Mátyás
Király Gimnázium

Szakirányú egyetemi végzettség,

A pályázat beküldendő: a
Somogy Megyei
Közgyűlés elnökének
címére
(7401 Kaposvár, Csokonai
u. 3. Pf.: 122.)

8640
Fonyód, Hunyadi J. u. 3.

pedagógus
szakvizsga
(közoktatási
képesítés),

- igazgató

Juttatások, egyéb
információk

vezető

ÁEI: a megbízás
2009. augusztus
1-től 2014. július
31-ig
(5
év
határozott időre)
szól.

-

A
pályázat
benyújtásának
határideje:
a
megjelenéstől
számított 30 nap.

-

Pehi:
a
véleményezési
határidő lejártát
követő közgyűlés
időpontja.

Cs: személyes adatokat is
tartalmazó
részletes
szakmai önéletrajz, a
végzettséget
igazoló
okiratok másolatai, 3
hónapnál nem régebbi
hatósági
erkölcsi
bizonyítvány,
az
intézmény
vezetésére
vonatkozó
szakmai
program, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a
pályázati
anyagot
a jogszabályban
előírt
bizottság megismerheti.

A pályázat kiírója
fenntartja azt a
jogát, hogy az
intézmény
szervezeti
átalakítása esetén
a pályázati kiírást
visszavonja,
illetve
a
megbízást
rövidebb
időre
adja.

-

pedagógus
munkakörben szerzett
5
év
szakmai
gyakorlat,

-

büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál
előnyt jelent:
- informatikai ismeret,
- vezetői gyakorlat.

A
pályázati
eljárásra, illetve a
pályázat
elbírálásának
módjára
vonatkozóan
tájékoztatás
a
Somogy Megyei
Önkormányzat
Főjegyzőjétől
kérhető.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázatot
meghirdető szerv neve
és címe

A munkahely és
munkakör
megjelölése

Pályázati feltételek

Somogy Megyei
Közgyűlés

Perczel
Gimnázium

A pályázat beküldendő: a
Somogy Megyei
Közgyűlés elnökének
címére
(7401 Kaposvár, Csokonai
u. 3. Pf.: 122.)

8600
Siófok, Március 15. park 1.

Mór -

- igazgató

Juttatások, egyéb
információk

Szakirányú egyetemi végzettség,
pedagógus
szakvizsga
(közoktatási
képesítés),

vezető

-

pedagógus
munkakörben szerzett
5
év
szakmai
gyakorlat,

-

büntetlen előélet.

ÁEI: a megbízás
2009. augusztus
1-től 2014. július
31-ig
(5
év
határozott időre)
szól.

-

A
pályázat
benyújtásának
határideje:
a
megjelenéstől
számított 30 nap.

-

Pehi:
a
véleményezési
határidő lejártát
követő közgyűlés
időpontja.

-

A pályázat kiírója
fenntartja azt a
jogát, hogy az
intézmény
szervezeti
átalakítása esetén
a pályázati kiírást
visszavonja,
illetve
a
megbízást
rövidebb
időre
adja.

A pályázat elbírálásánál
előnyt jelent:
- informatikai ismeret,
- vezetői gyakorlat.
Cs: személyes adatokat is
tartalmazó
részletes
szakmai önéletrajz, a
végzettséget
igazoló
okiratok másolatai, 3
hónapnál nem régebbi
hatósági
erkölcsi
bizonyítvány,
az
intézmény
vezetésére
vonatkozó
szakmai
program, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a
pályázati
anyagot
a jogszabályban
előírt
bizottság megismerheti.

A
pályázati
eljárásra, illetve a
pályázat
elbírálásának
módjára
vonatkozóan
tájékoztatás
a
Somogy Megyei
Önkormányzat
Főjegyzőjétől
kérhető.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázatot
meghirdető szerv neve
és címe
Somogy Megyei
Közgyűlés
A pályázat beküldendő: a
Somogy Megyei
Közgyűlés elnökének
címére
(7401 Kaposvár, Csokonai
u. 3. Pf.: 122.)

A munkahely és
munkakör
megjelölése
Somogy Megyei
Önkormányzat
Tanulási
Képességet
Vizsgáló és
Beszédvizsgáló
Szakértői és
Rehabilitációs
Bizottsága
Intézménye

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb
információk

-

A 14/1994. (VI.24.) számú MKM rendelet
3.§ (1) bekezdésében
meghatározott
felsőfokú
szakképesítés,

ÁEI: a megbízás
2009. augusztus
1-től 2014. július
31-ig
(5
év
határozott időre)
szól.

-

pedagógus
szakvizsga
(közoktatási
képesítés),

-

A
pályázat
benyújtásának
határideje:
a
megjelenéstől
számított 30 nap.

7400
Kaposvár, Somssich P.u.8.
- igazgató
-

vezető

szakszolgálatban
szerzett 5 év szakmai gyakorlat,
büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál
előnyt jelent:
- informatikai ismeret,
- vezetői gyakorlat,
- diagnosztikai
szaktanfolyami
végzettség és gyakorlat
Cs: személyes adatokat is
tartalmazó
részletes
szakmai önéletrajz, a
végzettséget
igazoló
okiratok másolatai, 3
hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi
bizonyítvány,
az
intézmény
vezetésére
vonatkozó
szakmai
program, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a
pályázati
anyagot
a
jogszabályban
előírt
bizottság megismerheti.

Pehi:
a
véleményezési
határidő lejártát
követő közgyűlés
időpontja.
A pályázat kiírója
fenntartja azt a
jogát, hogy az
intézmény
szervezeti
átalakítása esetén
a pályázati kiírást
visszavonja,
illetve
a
megbízást
rövidebb
időre
adja.
A
pályázati
eljárásra, illetve a
pályázat
elbírálásának
módjára
vonatkozóan
tájékoztatás
a
Somogy Megyei
Önkormányzat
Főjegyzőjétől
kérhető.
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21/2009.(II.13.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2009. évi munkaterve
l. A Somogy Megyei Közgyűlés a 2009. évre szóló
munkatervét elfogadja.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2. A Somogy Megyei Közgyűlés javasolja, hogy az
üléstervbe fel nem vett, de a határozat 2. sz. mellékletében szereplő témákat a bizottságok éves munkatervük összeállításánál vegyék figyelembe.
Felelős: a bizottságok elnökei
Határidő: értelem szerint

2009/1. szám
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1. sz. melléklet

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2009. évi munkaterve
A Somogy Megyei Közgyűlés figyelembe véve a jogszabályok és a közgyűlés döntései által meghatározott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2009. évben a következő témákat tűzi napirendjére és az alábbi feladatokat határozza meg a bizottságoknak:

I.
A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERVE
FEBRUÁR 13.
1./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- valamennyi bizottság
- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2008.(II.8.)
ÖR. módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

3./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
többször módosított 10/2007. (V. 22.) ÖR módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság

4./ a) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alap- és szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 18/2006.(V.22.) ÖR módosítására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezte: - Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság
- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- KIÉT-MÉF
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b) Előterjesztés a szakosított intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 12/2002.(XII.31.) ÖR módosítására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi:

- Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Jogi és Önkormányzati Bizottság

5./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról
szóló többször módosított 14/2007. (VII. 30.) ÖR módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság

6./ Előterjesztés a megyei aljegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséről és pályázati kiírás a megyei aljegyzői munkakör betöltésére.
Előadó: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
7./ Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés bizottságaiba közgyűlési bizottsági tagok megválasztására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
8./ Előterjesztés a kálmáncsai Fehér Akác Szociális Otthon igazgatójának magasabb vezetői megbízására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
9./ Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények és a Kaposi Mór Oktató Kórház alapító okiratainak
módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezte: - Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Oktatás, Közművelődési és Tudományos Bizottság
- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- KIÉT-MÉF
10./Előterjesztés az Együtt a Holnapért Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezte: - Jogi és Önkormányzati Bizottság
11./ Előterjesztés a Mártírok és Hősök Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság
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12./ Előterjesztés önkormányzati gazdasági társaság alapítására a megyei önkormányzat és intézményei ingatlan és ingó vagyona működtetésével összefüggő feladatok ellátására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

13./ Előterjesztés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő közhasznú társaságok átalakításáról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

14./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat és Intézményeinek 2008-2010. évekre vonatkozó fejlesztési intézkedési tervének aktualizálásáról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke
Véleményezte:

- Pénzügyi Bizottság

15./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben a 2008-2009-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok
számának felülvizsgálatáról és módosításáról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezte:

- Oktatás, Közművelődési és Tudományos Bizottság

16./ Előterjesztés a fogyatékkal élő gyermekek fogászati ellátásának biztosítására kötendő megbízási
szerződésre
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezte:

- Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Jogi és Önkormányzati Bizottság

17./ Előterjesztés Somogy megye turizmusának új stratégiai programjára
Előadó: Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke
Véleményezte:

- Turisztikai Bizottság
- EU Koordinációs és Nemzetközi Bizottság
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18./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi koncepciójára
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezte:

- Egészségügyi és Szociális Bizottság
- KIÉT-MÉF

19./ Előterjesztés a TÁMOP 3.14/08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív
intézményekben” című pályázathoz benyújtandó intézményi esélyegyenlőségi helyzetelemzésről és intézkedési tervről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság

20./ Előterjesztés a 67-es számú gyorsforgalmi út megépítésének érdekében történő felterjesztésre
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezte:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság

21./ Előterjesztés a megyei önkormányzatok gazdasági, pénzügyi nehézségeire vonatkozó központi
felterjesztésről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezte:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

22./ Előterjesztés a közalapítványok működését ellehetetlenítő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
módosítására vonatkozó felterjesztésre
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezte:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság

23./ Előterjesztés a megyei önkormányzatok működését veszélyeztető állami finanszírozási rendszer alkotmányellenességének megállapítására vonatkozó Alkotmánybírósághoz történő felterjesztésre
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

24./ Előterjesztés a Somogyi Média Kft. tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezte: - Pénzügyi Bizottság
- KIÉT-MÉF
25./ Előterjesztés a Somogyi Esély Kht. tevékenységéről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
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- Pénzügyi Bizottság

26./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
27./ Előterjesztés a 2009-ben lejáró magasabb vezetői megbízások pályázati kiírásaira
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
28./ Előterjesztés „a megye, mint középszint – állásfoglalás a megyei intézményrendszer szükségessége - tárgyában
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság

29./ Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2009. évi munkatervére
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezte:

valamennyi bizottság

30./ Előterjesztés alapítványok támogatására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
31./ Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: bizottsági elnökök
32./ Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

33./ Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzat Információs Stratégiai Tervéhez kapcsolódó feladatok megvalósulásáról és az ezt szolgáló intézkedésekről
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
34./ Tájékoztató a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezte:

- Pénzügyi Bizottság
- KIÉT-MÉF

35./ Tájékoztató dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 2008. évi teljesítményértékeléséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
36./ Tájékoztató a 2008. szeptember 1. – 2009. január 15. közötti tisztségviselői és megyei főjegyzői
tevékenységről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
ÁPRILIS 17.
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1./ Előterjesztés a 2008. évi zárszámadási rendelet megalkotására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- valamennyi bizottság
- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója

2./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat gazdasági programjának félidős értékelésére
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- valamennyi bizottság

3./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben a 2009/2010-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok
számáról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Oktatási Közművelődési és Tudományos Bizottság

4./ Előterjesztés a Somogy Megye Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és
Fejlesztési Tervének felülvizsgálatára és módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Oktatási Közművelődési és Tudományos Bizottság

5./ Előterjesztés a Somogy Megyei Kéményseprő Kft. ügyvezetőjének jelölésére
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

6./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat és intézményeinek 2008. évi pályázati tevékenységéről
Előadó: Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke
Véleményezi:

- érintett bizottságok

7./ Előterjesztés Somogy megye 2008. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2009. évi nemzetközi
tervről
Előadó: Karvalics Ottó tanácsnok az Európai Koordinációs és Nemzetközi Bizottság elnöke
(2009. évi nemzetközi terv)
Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke (2008. évi nemzetközi tevékenységről beszámoló)
Véleményezi:

- Európai Koordinációs és Nemzetközi Bizottság

8./ Beszámoló a 2008. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
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JÚNIUS 12.
1./ Előterjesztés a Mátyás Király Gimnázium, Fonyód igazgatójának magasabb vezetői megbízására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Oktatási Közművelődési és Tudományos Bizottság

2./ Előterjesztés a Perczel Mór Gimnázium, Siófok igazgatójának magasabb vezetői megbízására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Oktatási Közművelődési és Tudományos Bizottság

3./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága intézmény igazgatójának magasabb vezetői megbízására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Oktatási Közművelődési és Tudományos Bizottság

4./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi: - Jogi és Önkormányzati Bizottság
- érintett bizottságok
5./ Beszámoló a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról
Előadó: Mergancz Sándor mb. megyei rendőrfőkapitány
Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke
6./ Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tevékenységéről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
7./ Beszámoló az Idősügyi Tanács munkájáról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi: - Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
8./

Tájékoztató a bizottságok 2009. évi munkatervéről
Előadó: a bizottságok elnökei

SZEPTEMBER 25.
1./ Tájékoztató a megyei önkormányzat 2009. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- valamennyi bizottság
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2./ Előterjesztés kitüntető díjak adományozására (zárt ülés)
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
3./ Előterjesztés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján
Előadó: GeIencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

4./ Beszámoló Somogy megye foglalkoztatási helyzetéről
Előadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója
Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke
Véleményezi:

- Terület-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság

5./ Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított alapítványok kuratóriumi tevékenységéről
Előadó: kuratóriumok elnökei
Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- téma szerint érintett bizottságok

6./ Beszámoló a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a megyei közgyűlés
elnöke által képviselt álláspontról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Terület- Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság

7./ Tájékoztató a „Dél-dunántúli Régió stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében” dokumentumban megfogalmazott célok megvalósításáról
Előadó: Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke
Dél-dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum regionális koordinátora
Véleményezi:

- Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság
- Ifjúsági és Sport Bizottság

DECEMBER 4.
1./ Előterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének koncepciójára
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- valamennyi bizottság

Közmeghallgatás
2./ a/ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alap- és szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 18/2006.(V.22.) ÖR módosítására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi: - Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Jogi és Önkormányzati Bizottság
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- Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
b/ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinél az étkezés egyes szabályairól szóló többször módosított 18/2004.(XII.27.) ÖR módosítására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi: - Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
c/ Előterjesztés a szakosított szociális intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 12/2002.(XII.31.) ÖR módosítására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi: - Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
3./ Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször
módosított 15/1995.(XII.23.) ÖR módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

4./ Előterjesztés a 2010-ben lejáró magasabb vezetői megbízások pályázati kiírásaira
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
5./ Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2010. évi munkatervére
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- valamennyi bizottság

6./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
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7./ Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
8./ Tájékoztató a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Pénzügyi Bizottság

2010. JANUÁR 6.
Megyenap – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között
2010. FEBRUÁR
1./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- valamennyi bizottság
- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója

Valamennyi közgyűlésen szereplő napirendek:
- Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
- Előterjesztés alapítványok támogatására (ha van ilyen kezdeményezés).
- Beszámoló a bizottságokra és a közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök gyakorlásáról (ha a
két ülés között volt átruházott hatáskörben döntés).
- Tájékoztató a közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról (ha van lejárt határidejű határozat).
- Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszak tisztségviselői és főjegyzői tevékenységéről.
- Egyéb előterjesztések, amelyek előre nem tervezhetők.
- Eseti jelleggel szükség szerint: Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Európai Uniós
pályázatokon való részvételéről, valamint a szükséges saját erő összegéről.
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II.
SZERVEZÉSI FELADATOK
A BIZOTTSÁGOK, TISZTSÉGVISELŐK ÉS A KÖZGYŰLÉSI TAGOK FELADATAI
1./ A közgyűlés bizottságai a közgyűlés munkatervének megfelelően elkészítik 2009. évi munkatervüket és azt tájékoztatás céljából a közgyűlés elé terjesztik.
A bizottságok munkatervüknél figyelembe veszik:
- a megyei önkormányzat gazdasági programját,
- az SZMSZ-ben meghatározott feladataik alapján tervezhető témákat, munkaprogramjaikat,
- a közgyűlés döntései végrehajtásának ellenőrzését,
- az intézményi beszámoltatások tervezését,
- a közgyűlésre javasolt, de napirendre nem kerülő témákat.
Felelős: bizottságok elnökei
bizottságok titkárai
Határidő: 2009. június 12-i közgyűlés

2./ A közgyűlés tisztségviselői biztosítják a közgyűlési döntések végrehajtását, szem előtt tartva a
gazdasági programban meghatározottakat.
Felelős: tisztségviselők
Határidő: folyamatos
3./ A hivatal közreműködik a napirendek és a testületi ülések előkészítésében, gondoskodik a
meghívottakról és szervezi a testületi döntések végrehajtását.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: folyamatos
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2. sz. melléklet

A Somogy Megyei Közgyűlés 2009. évi munkatervéhez beérkezett javaslatok
Sorszám

Napirend

1.

A két nagy európai uniós pályázat
(TÁMOP 3.24., TIOP 1.2.3) megvalósításának elősegítése
A Somogy megyei integrált egészségügyi rendszer létrehozásának helyzete,
különös tekintettel a progresszivitási
szintekre és az ÚMFT pályázataira
Megújuló energiák hasznosítása a
közintézményekben

2.

3.

4.

Egyedi szennyvíztisztítók építése
olyan szociális otthonokban, amelyek
olyan településen vannak, ahol nincs
szennyvíz hálózat, illetve szennyvíztisztító

Javasolt
időpont
-

-

-

-

Javaslatot tevő
Varga Róbert
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
Prof. Dr. Repa Imre
Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója
Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége Somogy
Megyei Szervezete
Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége Somogy
Megyei Szervezete
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22/2009.(II.13.) KH
Alapítványok támogatása
A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul
veszi a következő alapítványi támogatásokat, és felkéri
a közgyűlés elnökét a támogatások átutaltatására:
Elnöki keret terhére:
Noszlopy-s Gyermekekért Közalapítvány (Somogysárd)
Működésre
80.000,- Ft
Remény 2007 Alapítvány (Kaposvár)
Működésre
80.000,- Ft
Wass Albert Emlékezete Alapítvány (Nagyatád)
Működésre
50.000,- Ft
Megyét bemutató kiadványokra:
Móricz Zsigmond Alapítvány (Budapest)
Benke László: Otthonkereső című regény kiadására
100.000,- Ft
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. február 16.
23/2009.(II.13.) KH
A bizottságok által átruházott hatáskörben hozott
döntések
A Somogy Megyei Közgyűlés
- az Egészségügyi és Szociális Bizottság által – a
Kaposi Mór Oktató Kórház, a Somogy Megyei
Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár, az I. sz.
Gyermekvédelmi Intézmény, Nagybajom, a II. sz.
Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Marcali, a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Kaposi Mór Oktató Kórház térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és azok díjairól szóló szabályzatának
jóváhagyása tárgyában - az Ifjúsági és Sport Bizottság által – Kaposvári
Középületkivitelező Adorján SE-nek Junior Világbajnokságon
való
részvételre
50.000,-Ft;
Kaposvölgye Labdarúgó Utánpótlás Nevelő Egyesületnek (Kaposvár) Korosztályos utánpótlás labdarúgó
tornák szervezésére 30.000,-Ft; Balatonföldvár Város Önkormányzatának VI. Földvár Triatlonra
30.000,-Ft; Barcs Város Önkormányzatának
Virovitica-Barcs Határfutó Versenyre 50.000,-Ft;
Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Falunapra 30.000,-Ft; Balatonberény SE Sakk Szakosztályának Korosztályos Világbajnokságon való részvételre
50.000,-Ft; Sportolók Egyesületének (Kaposvár)
Sport és Kulturális Fesztiválra 30.000,-Ft, Nita
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Dance Club Egyesületnek (Andocs) Hip-Hop Estre
25.000,-Ft, Lovasakadémia SC-nek (Kaposvár) Fiatal Lovak Világbajnokságán való részvételre 50.000,Ft, Bárdudvarnok Község Önkormányzatának Sportnapra 30.000,-Ft, Sportpálya 2004 Egyesületnek
(Kaposvár) Kaposvár Város Teremlabdarúgó bajnokságára 40.000,-Ft, Kéthely SE-nek Községi
Sportnapra 30.000,-Ft, Kaposvári Sportiskolának
2008/2009. évi III. és IV. korcsoportos kötöttfogású
Birkózó Diákolimpiai Országos Döntőre 40.000,-Ft,
Somogy
Megyei
Diáksport
Szövetségnek
2007/2008-as tanévi Díjátadó ünnepségre 40.000,-Ft,
Eötvös DSE-nek (Csurgó) 2008. évi XXVI. Kézilabda és Labdarúgó Eötvös Kupára 30.000,-Ft, Barcsi
Városi Szabadidősport Egyesületnek „Mikulás” Ünnepi Gyermek Sportvetélkedőre 30.000,-Ft, Fonyódi
Petőfi Sportegyesületnek Szilveszteri Focikupára
30.000,-Ft, Boglári Kollégiumnak 30. Jubileumi
Boglári Diáktalálkozóra 40.000,-Ft, Kaposvári Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Középiskolások és
egyetemisták bemutatkozó rendezvényére 50.000,-Ft
támogatások tárgyában –
- a Jogi és Önkormányzati Bizottság – a TIOP 3.4.2.
„Bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázatok, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózatának eszközfejlesztésére és
képzésére vonatkozó pályázatok beadása, a
drávatamási Drávakastély Szociális Otthon geotermikus fűtéskorszerűsítési beruházása KEOP 4.1. pályázatának beadása, megyezászló adományozása a
Marcali Római Katolikus Plébánia részére, valamint
a megyecímer használatának engedélyezése a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesület számára
tárgyában –
- az Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság által – a Somogyi Térségi Integrált Szakképző
Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta azzal, hogy javasolta az intézményi alapdokumentum
4.4. „Az intézmény jogállása” szakaszában a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény „önálló
jogi személyre” változzon, valamint a „Döntést hozó
szakmai testület” rész 3.3. szakaszában, – amely a
nevelőtestület hatáskörét taglalja – a nevelőtestület
véleményezési jogkörébe tartozzon a tagintézményvezetők (igazgatók) megbízása, valamint a megbízás
visszavonása, javasolta, hogy a működés tapasztalatai alapján az SZMSZ felülvizsgálatára kerüljön sor
2009. június 30-i határidővel valamint mellékleteinek elkészítése – a jogszabályi kötelezettségnek
megfelelően – a 2008. október 15-ig történjen meg; a
mesztegnyői Ladi János Általános Iskola átszervezését, a sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató tagozatának megszűnését a 2008/2009-es tanévtől;
Balatonszabadi és Siójut Községek Önkormányzatainak Oktatási-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési és Fejlesztési Tervét, Minőségirányítási
Programját, amely szinkronban van a siófoki Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Tervével és
összhangban van a Somogy Megyei Közoktatási Fe-
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ladat-ellátási Intézményhálózat-működtetési Tervben
meghatározottakkal; a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Tervét, Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, a KadarkútiNagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi
Közoktatási Intézkedési Tervét, a Pogányvölgyi
Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Tervét, Siófok Város Önkormányzata Közoktatási
Intézkedési Tervének felülvizsgálatát és a 2008-2013
közötti időszakra vonatkozó intézkedési terv koncepciójának dokumentumát azzal, hogy – a Kaposvári
Kistérségi Többcélú Társulás Közoktatási Intézkedési Terve, Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervében kerüljön átdolgozásra a 2008. szeptember 1-től életbe
lévő intézményi átszervezések, a szakszolgálatot biztosító intézmények pontosítása és a TISZK-ek szerepe a szakképzésben. Kerüljön ki a családok átmeneti
otthona Somogyjád, Hetes települések vonatkozásában az alapvizsga kötelezettség az általános iskolák
feladataiból. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi
Társulás Közoktatási Intézkedési Tervében kerüljön
pontosításra a sajátos nevelési igényű gyermekek
szakszolgálati ellátásánál a szolgáltatást biztosító intézmény neve, feladatellátása, a lengyeltóti diákotthon működése. A Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú
Kistérségi Társulás Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervébe kerüljön be a TISZK szerepe a szakképzés szervezésébe, a partner intézmények sorába a
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ. Siófok Város Önkormányzata Közoktatási Intézkedési Tervének koncepcióját pontosítsák, a
középfokú intézmények teljes vertikumának és átszervezésének megjelenítésével, a Nevelési Tanácsadó feladatellátásának hatását a nevelési-oktatási intézmények munkájára, valamint a dokumentum tartalomjegyzékét és az oldalak számozását dolgozzák át
– mivel azok összhangban vannak a Somogy Megyei
Közoktatási
Feladat-ellátási
Intézményhálózatműködtetési Tervben meghatározottakkal; a Somogy
Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét (2008-2014.), melynek alapján sor kerül az Önkormányzati Minőségirányítási
Program, az Intézményi Minőségirányítási Programok, Pedagógiai és Nevelési Programok felülvizsgálatára, szükséges módosításukra 2008. december 31ig; a Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ
Középiskola, Szakiskola és Kollégium Házirendjének mellékleteit, javasolva a Házirend végleges tartalmának kialakítása során az intézmény Házirendje
és a tagintézmények külön szabályozást tartalmazó
mellékletei összhangjának megteremtését, valamint
az intézmény alapító okiratában meghatározott elnevezések használatát; a kőröshegyi Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatkörének bővítését az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ellátásával, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált és tagozaton történő oktatásával, a
logopédiai és gyógytestnevelés szakszolgálati ellátását a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
területén, mivel az összhangban van a Somogy Megyei Közoktatási Fejlesztési Tervben meghatározot-
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takkal. Jóváhagyta a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulásnak, Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési Intézkedési Tervét, mivel összhangban van a Somogy Megyei Közoktatás
Feladat-ellátási Intézményhálózat-működtetési és
Fejlesztési Tervében meghatározottakkal. Javasolta,
hogy az intézményekben folyó szakmai munka
elemzésével, a humánerőforrás bemutatásával, a
balatonszemesi alapítványi Beszédjavító Általános
Iskola és Szakszolgálat megszűnése miatt, a feladatellátás módosulásával kerüljön az Intézkedési Terv
kiegészítésre, és a szakszolgálati ellátás bővítéséhez
szükséges személyi, tárgyi feltételek is kerüljenek
kidolgozásra. Jóváhagyta a Somogyi TISZK Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Siófok; a Mátyás
Király Gimnázium, Fonyód; a Perczel Mór Gimnázium, Siófok; az Aranypart Középiskolai Kollégium és
Nevelési Tanácsadó, Siófok; a Boglári Kollégium,
Balatonboglár; a II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola, Marcali nagyszakácsi tagintézménye; a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és
Módszertani Központ, Kaposvár; a Somogy Megyei
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon
és
Gyermekotthon,
Somogyvár;
a
Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Marcali pedagógiai programját; a
Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és
Működési Szabályzata mellékleteit figyelemmel az
57/2008.(IX.11.) sz. határozatára; a Mátyás Király
Gimnázium módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát és házirendjét; a Balaton Kollégium módosított Szervezeti
és Működési Szabályzatát; a II. sz. Gyermekvédelmi
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Marcali, és a
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola,
Diákotthon
és
Gyermekotthon,
Somogyvár módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát; az II. sz.
Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Marcali nagyszakácsi tagintézménye, a Duráczky
József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ,
Kaposvár, a Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Marcali, a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár, az
Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok, a Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Siófok, a Balaton Kollégium, Fonyód, a Boglári
Kollégium, Balatonboglár, a Mátyás Király Gimnázium, Fonyód, a Perczel Mór Gimnázium, Siófok,
minőségirányítási programját; a kőröshegyi Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálat feladatainak kibővítését a nevelési tanácsadói, pályaválasztási feladatokkal, mivel az összhangban van a
Somogy Megyei Közoktatási Fejlesztési Tervben
meghatározottakkal.
Tevékenységüket
a
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás területén látják el. A szakszolgálat ellátásához szükséges
személyi, tárgyi feltételeket a 14/1994.(VI.24.)
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MKM rendelet értelmében a fenntartó köteles biztosítani. Javasolta, hogy a kőrőshegyi Általános Iskola
Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetője valamint a siófoki Aranypart Középiskolai Kollégium és
Nevelési Tanácsadó vezetője kössön együttműködési
feladatellátási szerződést fenntartói ellenjegyzéssel
2009. január 2-tól – 2009. május 30-ig, amelyben
rögzítik a 9/2008.(III.29.) számú OKM rendelet 12.
§-ában elnyert pályázat megvalósíthatóságát. A pályázat alapján a siófoki Aranypart Középiskolai Kollégium Nevelési Tanácsadó ellátja a Balatonföldvári
Többcélú Kistérségi Társulás térségében az óvodákkal és iskolákkal kötött megállapodás alapján a
BTM-es gyermekek ellátását tárgyában –

2009/1. szám

véhez kapcsolódó feladatok végrehajtásáról készült
beszámolót.
2. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat
Információs Stratégiai Terve kerüljön felülvizsgálatra és aktualizálásra.
Felelős: Gelencsér Attila
Határidő: 2009. II. félév
26/2009.(II.13.) KH
A megyei önkormányzat 2008. évi költségvetésének
I-III. negyedévi teljesítése

- a Pénzügyi Bizottság által – a Somogy Televízió
Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása, a mosdósi
Kiss Ferenc Református Idősotthon akadálymentesítési beruházásának pályázatához és a Kaposi Mór
Oktató Kórház mosdósi telephelyén 22 KV-os közös
leágazás építéséhez adott tulajdonosi hozzájárulások
megadása, a Somogyi Megyei Közgyűlés 117/2008.
(IX. 26.) számú határozata értelmében a TIOP 3.4.2.
„Bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázatok beadása és saját erő biztosítása, a megyei
fenntartású intézmények és az önkormányzati hivatal
2009. éves belső ellenőrzési terve, valamint a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózatának eszközfejlesztésére és képzésére vonatkozó pályázatok beadása, a drávatamási
Drávakastély Szociális Otthon geotermikus fűtéskorszerűsítési beruházása KEOP 4.1. pályázatának beadása tárgyában –

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei
önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. Továbbra is
elsődleges feladatnak írja elő az éves előirányzatok
betartását.

- a Kistelepülési Fejlesztési Támogatás Döntéshozó
Bizottsága által – pályázatoknak a Kistelepülési Fejlesztési Támogatás 2008. évi keretének terhére történő támogatás tárgyában –

A Somogy Megyei Kéményseprő Kft-ben lévő megyei önkormányzati üzletrész értékesítése

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2. A közgyűlés elrendeli az intézmények és az önkormányzati hivatal már megkezdett takarékossági intézkedéseinek folytatását.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: értelem szerint
27/2009.(II.13.) KH

1. A közgyűlés elrendeli a Somogy Megyei Kéményseprő Kft.-ben meglévő 60,6 %-os üzletrészére nyilvános ajánlattételi felhívás – előterjesztésben foglalt
feltételekkel történő - közzétételét. Az ajánlattételi
felhívásban több évre vonatkozó szolgáltatási díj javaslatot kell kérni.

24/2009.(II.13.) KH
A közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben
hozott döntések
A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés elnöke által
a 2008. október és december között engedélyezett
előirányzat és feladat módosításokat tudomásul veszi.
25/2009.(II.13.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzat Információs Stratégiai Tervéhez kapcsolódó feladatok megvalósulása
és az ezt szolgáló intézkedések
1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy
Megyei Önkormányzat Információs Stratégiai Ter-

2. Ki kell dolgozni, hogy a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény, valamint a 277/2008. (XI.
24.) sz. Kormányrendelet előírásainak végrehajtása
milyen összegű beruházást, valamint egyéb feltételek
biztosítását igényli a Somogy Megyei Kéményseprő
Kft.-nél, és annak a szolgáltatási díjba történő beépítése milyen mértékű díjemelést vonna maga után.
Meg kell vizsgálni, hogy ezen összeget milyen forrásból lehet biztosítani, illetve tájékozódni kell a
Somogy Megyei Kéményseprő Kft. szolgáltatásait
igénybe vevő települési önkormányzatoknál, hogy
készek-e részt vállalni a fenti költségekből.
3. Meg kell rendelni a Somogy Megyei Kéményseprő
Kft. cégértékelését.
4. Az 1-3. pontokban foglaltak végrehajtása eredményeképpen beszerzett információkat elemezve, több
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alternatívás döntési javaslatot kell a soron következő
közgyűlés elé terjeszteni a Somogy Megyei Kéményseprő Kft. jövőbeli sorsát illetően.
Felelős: Gelencsér Attila a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve 2009. április 17.

IV. rész KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján:

Szerződések
Sorszám

1.
2.

A szerződés
megnevezése
(típusa)

A szerződés tárgya

A szerződést kötő felek

Szállítási

Hús és húskészítmények

Szállítási

Büféáru

SM. Gyermektábor –
Kaffka Kft.
SM. Gyermektábor –
Pilsner Bt.

Szállítási

Hús és húskészítmények

Szállítási

Élelmiszervásárlás

Közüzemi

Gázenergia szolg.

Mátyás Király Gimnázium Fonyód –Z+D Kft. Kaszthely

5.016

Drávakastély Szociális Otthon
Drávatamási - Termofarm Kft.

6.085

2008.01.01.2008.11.30.
2008.01.01.2008.03.10.
2008.08.31.2008.12.28.
2008.12.18. 2009.01.13.

Élelmiszervásárlás

Drávakastély Szociális Otthon
Drávatamási – Atád Kenyér Kft.

5.031

2008.04.03. 2009.01.22.

Hús és húskészítmények

Drávakastély Szociális Otthon
Drávatamási - Kaffka Kft.
Drávakastély Szociális Otthon
Drávatamási - Gyógyír Gyógyszertár

5.247

2007.03.08. 2008.11.21.

5.051

2008.02.21. 2008.12.15.

6.
Szállítási
7.
Szállítási

7.602

2008.01.01.2008.12.31.
2008.01.01.2008.12.31.

5.029

4.

Szállítási

9.475

A szerződés időtartama
(teljesítési határidő)

Mátyás Király Gimnázium Fonyód – Kaffka Kft.

3.

5.

A szerződés
értéke eFt

Gyógyszer vásárlás

8.

200.000 Ft feletti támogatások
Támogatási program megvalósítási
helye
8630 Balatonboglár,
Árpád u. 17.

Különleges Asztali Örömök
Somogyban rendezvény

300.000

8613 Balatonendréd,
Fő u. 75.

Különleges Asztali Örömök
Somogyban rendezvény

100.000

7584 Babócsa

működés

Dátum
2008.

Támogatás kedvezményezettje

Támogatás
összege (Ft)

12.19.

Balatonboglár város Önkormányzata

300.000

12.19.

Balatonendréd Polgármesteri
Hivatal

04.11.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Babócsa

Támogatás célja
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Támogatás
összege (Ft)

Támogatási program megvalósítási
helye

Támogatás célja

7584 Babócsa

Holocaust ünnepség

12.08.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Babócsa

100.000

12.19.

Csokonyavisonta Önkormányzat

300.000

12.22.

Fonyódi Többcélú Kistérségi
Társulás

200.000

09.16.

I.sz. Gyermekvédelmi Intézmény

700.000

7561 Nagybajom,
Templom u. 1.

12.08.

I.sz. Gyermekvédelmi Intézmény

50.000

Csíkszereda

12.22.

Igal Önkormányzata

1.520.000

7275 Igal,
Szent István u. 107.

12.12.

Iharosberény Község Önkormányzata

288.000

8725 Iharosberény,
Rákóczi u. 6.

12.22.

Kadarkút Város Önkormányzata

944.000

7530 Kadarkút

12.12.

Kőröshegy Polgármesteri Hivatal

288.000

8617 Kőröshegy,
Petőfi u. 71.

03.31.

Lovasakadémia Sport Club

2.500.000

7400 Kaposvár,
Guba S. u. 40.

mesterek tornája

08.13.

Lovasakadémia Sport Club

100.000

7400 Kaposvár,
Guba S. u. 40.

támogatás versenyen való
részvételhez

10.01.

Lovasakadémia Sport Club

30.000

7400 Kaposvár,
Guba S. u. 40.

világbajnokságon való
részvétel támogatása

12.19.

Lovasakadémia Sport Club

50.000

Belgium

fiatal lovak bajnoksága

400.000

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

karácsonyi ünnepi összejövetel, ajándékutalvány

300.000

8716 Mesztegnyő,
Szabadság tér 6.

Különleges Asztali Örömök
Somogyban rendezvény
Helyi Ifjúsági Információs
és Szolgáltató Iroda működtetésére
Strandkézilabda Ifj. Európa
Bajnokság támogatása
SNI iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok
Somogy megyét bemutató
programokhoz

12.03.

12.19.

Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete
Somogy Megyei Önkormányzati
Szakszervezeti Bizottsága
Mesztegnyő Község Önkormányzata

7555
Csokonyavisonta,
Széchenyi u. 3.
8638 Balatonlelle,
Petőfi u. 2.

Különleges Asztali Örömök
Somogyban rendezvény
bűnmegelőzési feladatok
gyermekek táboroztatására
Csíkszeredai kapcsolatfelvételhez
SNI iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok
SNI iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok
SNI iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok
SNI iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok

12.08.

Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége

1.000.000

7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zs. u. 1/c.

07.18.

Nagyatád Város Önkormányzata

500.000

7500 Nagyatád,
Baross G. u. 9.

12.22.

Nagybajom Város Önkormányzata

1.536.000

7561 Nagybajom

07.09.

Nagybajom Város Önkormányzata

100.000

7561 Nagybajom

12.19.

Nagyszakácsi Önkormányzat

300.000

8739 Nagyszakácsi,
Kossuth L. u. 166.

Különleges Asztali Örömök
Somogyban rendezvény

12.19.

Sarkpont Zrt.

300.000

7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zs. u. 16-18.

Különleges Asztali Örömök
Somogyban rendezvény
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Dátum
2008.

Támogatás kedvezményezettje

Támogatás
összege (Ft)

Támogatási program megvalósítási
helye

Támogatás célja

12.22.

Siófok Város Önkormányzata

960.000

Siófok Integrált
Oktatási Központ

SNI iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok

12.22.

Sm. Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány

208.000

7400 Kaposvár,
Szent Imre u. 14.

bűnmegelőzési feladatok

12.30.

Somogy Megyei Diáksport Szövetség

2.500.000

7400 Kaposvár,
Fő u. 101.

Iskolai, diák- és szabadidősport feladatok ellátására

12.19.

Somogy Megyei Diáksport Szövetség

40.000

7400 Kaposvár,
Fő u. 101.

2007/2008 tanévi díjátadó
ünnepségre

06.20.

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ

30.000

7400 Kaposvár,
Orci u. 18/A.

nevelőszülők-nevelőkgyermekek napja

09.16.

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ

800.000

7400 Kaposvár,
Orci u. 18/A.

nevelőszülőknél elhelyezett
gyermekek táboroztatására

12.08.

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ

30.000

7400 Kaposvár,
Orci u. 18/A.

gyermekvédelmi hét

12.30.

Somogy Megyei Közoktatási
Közalapítvány

250.000

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

működésre

07.09.

Somogy Megyei Népművészeti
Egyesület

200.000

7400 Kaposvár,
Töröcskei u. 21/b.

Somogyi Szarukürtök c.
kiadvány céljára

08.26.

Somogy Megyei Népművészeti
Egyesület

25.000

7400 Kaposvár,
Töröcskei u. 21/b.

eszközbeszerzéshez

12.12.

Somogy Megyei Népművészeti
Egyesület

25.000

7400 Kaposvár,
Töröcskei u. 21/b.

Somogyi Szarukürtök c.
kiadvány céljára

12.04.

Somogy Megyei Sportszövetség

700.000

7400 Kaposvár,
Fő u. 101.

Szövetségi aktivisták jutalmazására

12.30.

Somogy Megyei Sportszövetség

1.548.000

7400 Kaposvár,
Fő u. 101.

Területi amatőr versenyrendszer működtetésére

12.12.

Somogy Polgáraiért Egyesület

200.000

8600 Siófok,
Széchenyi u. 19/B.

működéshez

12.19.

Szennai „ZÖLDEK” Közhasznú
Alapítvány

300.000

7477 Szenna,
Árpád u. 1.

Különleges Asztali Örömök
Somogyban rendezvény

12.30.

Tarany Község Önkormányzata

300.000

7514 Tarany,
Szent István u. 20.

Különleges Asztali Örömök
Somogyban rendezvény

12.30.

Tudományos Életért Közalapítvány

200.000

7400 Kaposvár,
Guba S. u. 40.

támogatás

Működési, fejlesztési célú pénzeszköz átadás
Támogatási program megvalósítási
helye
1055 Budapest,
Bihari János u. 5.

Dátum
2008.

Támogatás kedvezményezettje

Támogatás
összege (Ft)

09.17.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazg.

3.500.000

12.04.

Somogy Televízió Kht.

9.408.178

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

Médiák támogatása

12.22.

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

2.115.000

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

központi, megyei

Támogatás célja
Bursa Hungarica Ösztöndíj
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Támogatási program megvalósítási
helye
7400 Kaposvár,
Guba Sándor u. 40.

Pedagógiai szakmai
szolgáltatás

299.930

8640 Fonyód,
Virág u. 77.

„reumakúra" megyei
sportnap

Integranet Kft.

1.992.000

7400 Kaposvár,
Rákóczi tér 9-11.

Dél-somogyi turisztikai
mozaik kiadány

12.30.

Barcs Város Önkormányzata

8.250.000

7570 Barcs,
Bajcsy-Zs u. 46.

Térségi feladatok támogatása

12.30.

Siófok Város Önkormányzata

6.250.000

8600 Siófok,
Főtér 1.

Térségi feladatok támogatása

10.750.000

8700 Marcali

Térségi feladatok támogatása

2.000.000

8693 Lengyeltóti
Zrínyi M. u. 2.

Térségi feladatok támogatása

Dátum
2008.

Támogatás kedvezményezettje

Támogatás
összege (Ft)

12.22.

Kaposvári Egyetem

5.000.000

12.30.

Somogy Megyei Gyermektábor

12.30.

12.30.

Marcali Város

12.30.

Önkormányzata

Lengyeltóti Önkormányzat

Támogatás célja

Nettó 5 millió Ft feletti szerződések
Szerződést kötő felek

Nettó értéke
(Ft)

Tárgya

Típusa

Lejárata

2008.12.10.

Agrokertrade Zrt.
(HELL-VI KFT.
AGIS KFT.)

9.540.000

energetikai hatásvizsgálat

megbízási
szerződés
(engedményezési megállapodás)

Allianz Hungária

7.057.467

intézmények vagyonbiztosítása

biztosítási

2008.12.31.

6.428.160

bérelt helyiségek

bérleti szerződés

2011.05.31.

8.667.944

bérleti díj hátralék,
késedelmi kamat

egyezségi
megállapodás

2011.05.31.

Baumix Kft.

10.295.482

épület felújítás

vállalkozási

2009.06.30.

Bíró Norbert

5.640.000

tanácsadás

megbízási
szerződés

2010.09.30.

Commitment Köznevelési Kht.

7.027.860

pedagógiai szolgáltatás

megbízási

határozatlan

Commitment Pedagógiai Intézet

6.916.000

minőségirányítással
kapcsolatos pályázat

megbízási
szerződés

2009.06.30.

COMMITMENT Zrt.

7.243.200

taninform szoftver
felhasználási joga

szolgáltatás

2008.12.31.

Dél-dunántúli Önkormányzati
Regionális Társulás

11.526.000

speciális gyermekotthoni támogatás

támogatási

2008.12.31.

Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Déldunántúli Regionális Intézete
(ÁNTSZ Laboratórium Korlátolt
Felelősségű Társaság)
Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Déldunántúli Regionális Intézete
(ÁNTSZ Laboratórium Korlátolt
Felelősségű Társaság)
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Nettó értéke
(Ft)

Tárgya

Típusa

Lejárata

Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

5.426.556

bérelt helyiségek

bérleti

határozatlan

Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

24.605.508

üzemeltetés

üzemeltetési
(mozgó összegű)

határozatlan

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

22.744.266

bérelt helyiségek

bérleti

határozatlan

E.ON

12.027.052

villamosenergia

E.ON

22.723.406

gázenergia

Evision 2002 Kft.

6.000.000

Fejes és Társa Kft.

1.147.360

Fejes és Társa Kft.

1.306.347

Fejes és Társa Kft.

1.910.650

Fejes és Társa Kft.

291.564

Fejes és Társa Kft.

3.066.238

Fejes és Társa Kft.

1.152.180

Investment Kft.

12.916.667

Investment Kft.

6.916.667

Investment Kft.

19.095.284

Investment Kft.

6.916.667

engedélyezési és tervdokumentáció elkészítése
aljzatburkolat csere
(Somogy Megyei Óvoda, Ált.Isk)
csatorna felújítás
(Szeretet Szociális
Otthon)
festés
(Somogy Megyei Levéltár)
válaszfallal való leválasztás
(Megyei és Városi
Könyvtár)
fűtéskorszerűsítés
(Somogy Megyei Óvoda, Ált.Isk)
felújítás
(II.sz.Gyermekvédelmi
Intézmény)
fizikai és
infokommunikációs
akadálymentesítés
(Magas Cédrus Szoc.
Otthon)
fizikai és
infokommunikációs
akadálymentesítés
(Park Szoc.Otthon)
fizikai és
infokommunikációs
akadálymentesítés
(Mathiasz János Középiskola és Szakközépiskola)
fizikai és
infokommunikációs
akadálymentesítés

szolgáltatási
(mozgó összegű)
szolgáltatási
(mozgó összegű)

folyamatos

folyamatos

megbízási

2009.03.31.

építési

2009.06.30.

építési

2009.06.30.

építési

2009.06.30.

építési

2009.06.30.

építési

2009.06.30.

építési

2009.06.30.

vállalkozási

2009.06.30.

vállalkozási

2009.06.30.

vállalkozási

2009.05.31.

vállalkozási

2009.06.30.
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Nettó értéke
(Ft)

Tárgya
fizikai és
infokommunikációs
akadálymentesítés
(Somogy Megyei
Gyermekvédelmi Központ)
számítástechnikai eszközök karbantartása,
átalánydíjas javítása

2009/1. szám

Típusa

Lejárata

vállalkozási

2009.05.31.

Investment Kft.

15.449.000

Irodagép Kft.

5.600.000

Irodagép Kft.

7.000.000

átalánydíjas karbantartás
(másológép)

Írókéz Kft.

9.500.000

irodaszer

KFKI Rendszerintegrációs Zrt.

5.500.000

alközpont átalánydíj

MOL NYRT.

10.000.000

üzemanyagkártya

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

7.000.000

Bursa Hungarica ösztöndíj

megállapodás

2008.12.31.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

7.000.000

Bursa Hungarica ösztöndíj

megállapodás

2009.09.01.

Somogy Televízió Kht.

5.826.000

fejlesztés

Somogy Televízió Kht

8.600.000

fejlesztés

Somogy Televízió Kht

8.000.000

fejlesztés

Somogy Televízió Kht

9.408.178

fejlesztés

vállalkozási
(tervezett
összegű)
átalánydíjas
karbantartási
és üzemeltetési
szerződés
(tervezett
összegű)
szállítási szerződés
(tervezett
összegű)
szolgáltatási
(tervezett
összegű)
(tervezett
összegű)

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

folyamatos

folyamatos

2010.12.31.

folyamatos
folyamatos

2008.12.31.

2008.12.31.

2008.12.31.

2008.12.31.
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