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I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK

MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁSOK
A Somogy Megyei Közgyűlés 51/2009.(VI.12.) sz.
határozatával Bántó Zsuzsanna Magdolnát bízta meg
a fonyódi Mátyás Király Gimnázium igazgatói beosztásának ellátásával, 2009. augusztus 1. - 2014. július
31. napjáig.

A Somogy Megyei Közgyűlés 52/2009.(VI.12.) sz.
határozatával dr. Varga Zoltánt bízta meg a siófoki
Perczel Mór Gimnázium igazgatói beosztásának ellátásával, 2009. augusztus 1. - 2014. július 31. napjáig.

A Somogy Megyei Közgyűlés 53/2009.(VI.12.) sz.
határozatával Bakonyi Zoltánnét bízta meg a Somogy
Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló
és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Intézménye igazgatói beosztásának ellátásával,
2009. augusztus 1. - 2014. július 31. napjáig.

II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
RENDELETEI

A Somogy Megyei Közgyűlés
11/2009.(VII.7.)
rendelete
a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló a 8/2009. (V. 12.) rendelettel módosított 1/2009
(III. 10.) 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 2009. évi költségvetéséről szóló a 8/2009. (V. 12.) sz. rendelettel módosított 1/2009. (III. 10.) sz. rendelet (továbbiakban „R”)
3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A közgyűlés a megyei önkormányzat 2009. évi
költségvetése (kórházzal együtt)

2009/3. szám

Költségvetési bevételi főösszegét:
Költségvetési kiadási főösszegét:
Költségvetési bevételek, kiadások
egyenlegét: (többlet)
A finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét (hiány):
Hiány (hitel) összegét:
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételek összegét:
- a felhalmozási célú kiadások összegét:
ebből:
- beruházások összegét:

ezer Ft-ban
24.671.303
24.445.512
225.791
225.791
699.113
4.242.843
3.728.377

2.597.765

- felújítások összegét:

211.021

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

193.254
21.127.573

- a működési célú kiadások összegét

21.642.039

ebből:
- a személyi juttatások összegét:

9.089.109

- a társadalombiztosítási járulék és az
egészségügyi hozzájárulás összegét:

2.633.037

- a dologi kiadások összegét:

7.875.558

- a munkaadói járulék összegét:

258.730

- ellátottak pénzbeni juttatását:

409.948

- a támogatásértékű működési kiadások, államház-tartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét
- általános tartalék összegét:

442.981

10.000

- működési célú tartalék összegét:

588.975

- fejlesztési célú tartalék összegét

125.134

költségvetési létszámkeretét

4.327 főben

állapítja meg.
2.§
(1) A „R” 7. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosul:
„(A közgyűlés)

(2) az 2008 évi kötvénykibocsátásból történő bevonást 1.997.938 eFt-ban határozza meg az
alábbiak szerint:
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2009. évi működési hiányra
intézményeket át nem adó városok térségi feladataira
humán programokra (Dráva-Projekt,
TDM iroda kialakítása)
támogatásértékű fejlesztési kiadásokra
(mérleg, Kiadás B.3.sora)
intézményi és önkormányzati beruházások
intézményi és önkormányzati felújítások
pályázati saját erő
pályázatok előkészítése
2008. évben folyószámlahitelből kifizetett, de kötvényt terhelő felhalmozási
célú kötelezettségek
felhalmozási feladatokra céltartalékba
helyezett összeg
Somogy Megyei Vállalkozói Központ
Közalapítvány működéséhez támogatás,
kölcsön nyújtása

eFt
500.000
140.400

hajtási szabálynak megfelelően használható
fel,
(4) az előző évi kötvénykibocsátásból származó
felhalmozási célú tartalék összegét 125.134
eFt összegben határozza meg, amely év közben a 22. § (4) bekezdésében meghatározott
végrehajtási szabályoknak megfelelően használható fel”,

11.500
132.354
482.785
193.745
155.602
114.924

(5) A „R” 22. § (4) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„(A közgyűlés)
(4) év közben dönt a céltartalékba helyezett
125.134 eFt összegű fejlesztési célú 2008. évi
maradvány felhasználásáról.”

121.494
125.134
20.000

2009/3. szám

(6) az „R” az alábbi 19. § (11) bekezdéssel egészül
ki:
„(A közgyűlés)

(2) A „R” 9. § (8) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

(11) elrendeli, hogy a Somogy Megyei Vállalkozó
Központ Közalapítvány a működéshez nyújtott 10.000 eFt összegű kamatmentes kölcsönt
2010. december 31-ig utalja vissza a Somogy
Megyei Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.”

„(A közgyűlés)
(8) az intézmények 2009. évi működési támogatását 6.907.405 eFt-ban határozza meg, a 2. sz.
melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés
szerint,”
(3) A „R” 13. § (2) és (3) bekezdéseit a következők
szerint módosítja:

3.§

(1)

a „R” 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe
az e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei
lépnek,

(2)

a „R” 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép,

(3)

a „R” 2/a számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2/A számú melléklete lép,

(4)

a „R” 3/A. számú melléklete helyébe az ezen
rendelet 3.sz.melléklete lép,
a „R” 4. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 4. sz. melléklete lép

(5)

a „R” 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 5. sz. melléklete lép,

(6)

a „R” 6. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép,

(7)

a „R” 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 7. számú melléklete lép,

(8)

a „R” 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép,

„(A közgyűlés)
(2) az önkormányzati beruházások 559.992 eFt
összegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 3/A. sz. melléklet I-II.
pontjai szerint,
(3) az önkormányzati fejújítások 211.021 eFt-os
ráfordítás összegét feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai
szerint hagyja jóvá. ”
(4) A „R” 15. § (2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„(A közgyűlés)
(2) a céltartalék összegét (normatív állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettségre, KJT
módosítás miatti többletkiadásokra, egyéb előre nem látható kiadásokra) 193.016 eFt öszszegben határozza meg, amely év közben a
22. § (1) bekezdésében meghatározott végre-
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4. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet mellékletei 1-8-ig terjednek.

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

2009/3. szám
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1.sz. Melléklet
a 11 /2009. (VII.7.) rendelethez
a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
/kórházzal együtt/
(ezer Ft)

Ss
z

I.

MEGNEVEZÉS

2009.évi módosított
előirányzat a 8 /2009.
(V.12. ) rendelet
módosítását követően

2009.évi módosított
előirányzat a 11 /2009.
(VII.7.) rendelet
módosítását követően

BEVÉTELEK

A. Működési bevételek:
1. Intézmények működési bevételei

2 927 603

2 927 603

2. 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:

3 000

3 000

350 000

350 000

88 994

88 994

15 900

15 900

3 385 497

3 385 497

2 100 000

2 100 000

370 000

370 000

3. 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:

40 012

40 012

297 938

297 793

2 807 950

2 807 805

4 377 843

4 375 890

Támogatások
B. 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

50 015

50 015

204 478

204 478

75 104

75 104

24 813

30 230

4 732 253

4 738 661

LEKI, CÉDE

2 944

Központosított támogatás
Támogatások összesen:
C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Ingatlan értékesítés

500 000

500 000

Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése

13 000

13 000

50 000

50 000

2 500

2 500

2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről
ebből:
-Szakképzési támogatás
-Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

565 500

565 500

D. Támogatásértékű bevételek
1. Támogatásértékű működési bevétel
- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház)

9 140 000

9 140 000

-Társulások
-Önkormányzati hivatal átvett bevételei

29 292

29 292

30 000

30 000

-Intézmények átvett bevételei
-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális
ellátás,gyermekvédelem)

75 240

75 240

69 062

69 062

-Területfejlesztési Tanácstól

10 000

10 000
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-Gyermektábor befizetése
-Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása
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5 000

5 000

844

844

-Müködésképtelen önkormányzati támogatás

50 000

50 000

- szociális foglalkoztatásra átvett támogatás

59 327

59 327

Iskolatej

928

Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre

625

Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra

2 387

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

9 468 765

9 472 705

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
-CÉDE támogatás 2008.évi maradványa

3 106

2 538

-LEKI támogatás 2008.évi maradványa

17 796

15 420

-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett

25 000

25 000

-Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése

43 000

43 000

-Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre
-Kistérségi támogatás visszatérülése

11 000

11 000

-Pályázati támogatások

22 375

22 375

985 027

985 027

-Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához

50 000

50 000

-Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése

30 000

30 000

- kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele

13 000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

13 000
1 200 304

1 197 360

Támogatásértékű bevételek összesen:

10 669 069

10 670 065

Pénzforgalmi bevételek összesen:

22 160 269

22 167 528

E. Pénzmaradvány
Költségvetési bevételek összesen:

2 503 775

2 503 775

24 664 044

24 671 303

F. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel)
ebböl:-müködési célu hitel felvétele

699 113

Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

699 113
699 113

699 113

25 363 157

25 370 416

18 605 371

18 599 088

5 000

5 000

II. KIADÁSOK
A. Működési kiadások
Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények
1. működési kiadásai
2. Pénzintézeti kezelési költségekre
3. Működési célú kamatkiadások
Működési hitel kamata
Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat

104 594
95 000
9 594

4. Önkormányzati hivatal működési kiadásai
Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai

104 594
95 000
9 594

660 586
8 450

Közgyűlés működési kiadásai

661 211
8 450

256 884

256 884

Közgyülés nemzetközi kapcsolatai

27 300

27 300

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása
Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai

13 448

13 448

79 982

79 982

- intézmények vagyonbiztosítása

7 231

7 231

- üzemegészségügyi szolgálat díja

3 500

3 500

69 251

69 251

- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija
-intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési
célú átadásai

12 427

12 427

-közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása

210 808

211 714

-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok

119 210

131 597

5 200

5 200

5.
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások

-Taszár Airport müködésére
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-Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott
támogatása
-Dr.Takács I.Szoc Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz

3 000

3 000

36 018

36 018

11 500

11 500

6. Kötvényből megvalósuló feladatok
-Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet)
-Városoknak megyei feladatok ellátására

140 400

140 400

20 291 728

20 299 363

-Intézményi beruházásokra

530 144

559 992

-Intézmények fejlesztési kiadásai

748 778

761 318

1 161 531

1 161 531

114 924

114 924

2 555 377

2 597 765

Műkődési kiadások összesen:
B. Fejlesztési kiadások
1. Beruházások (ÁFA-val)

-Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre
-Pályázatok előkészitésére,tervezésekre
Beruházások (ÁFA-val) összesen:
2. Felújítások (ÁFA-val)
-Intézményi felújításokra
-Intézményi felújításokra saját forrásból
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú
3. átadások

213 745

211 021

193 745

191 021

20 000

20 000
133 254

- Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola /

3 000

-Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai

133 254
3 000

900

900

-Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához

20 306

20 306

-Kistelepülési pályázati önerő alap

50 000

50 000

-Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához

5 000

5 000

-Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom

5 760

5 760

-Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához

28 288

28 288

-Intézményi pályázatokhoz

20 000

4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek
Fejlesztési kiadások összesen:
C. Fejlesztési célú kamatkiadások
Fejlesztési hitel kamata
Kötvények kamata

20 000
50 000

50 000

2 952 376

2 992 040

420 000

420 000

80 000

80 000

340 000

340 000

D. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre (VÁK)

10 000

Pénzforgalmi kiadások összesen:

23 664 104

23 721 403

E. Tartalékok
1. Általános tartalék
2. Céltartalék
-Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,KJT módositása miatti
többletkiadások fedezetére stb.)

10 000

10 000

764 149

714 109

195 092

193 016

-Intézményi támogatások 5%-a
-Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a

355 706

355 706

40 253

40 253

-2008 évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány)

173 098

Költségvetési kiadások összesen:

125 134
24 438 253

24 445 512

F. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások
1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése

26 880

26 880

2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése

10 000

10 000

3 780

3 780

4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése

46 430

46 430

5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése

7 143

7 143

3. 2004.évi MFB hitel törlesztése

6. Kötvény törlesztés
7. 2008. évi müködési hitel visszafizetése

96 970

96 970

733 701

733 701

Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen:
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

924 904

924 904

25 363 157

25 370 416
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1/A.sz. Melléklet
a

11 /2009. (VII.7.) rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.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

2009.évi módosított
előirányzat a 8 /2009.
( V.12. ) rendelet
módosítását követően

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

2009.évi módosított
előirányzat a 11 /2009.
(VII.7.) rendelet
módosítását követően

2 927 603

2 927 603

3 000

3 000

88 994

88 994

15 900

15 900

3 035 497

3 035 497

2 100 000

2 100 000

370 000

370 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Illetékek
- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:
ebből:
Megyéket megillető fix összeg
Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő)

40 012

40 012

Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után

297 938

297 793

2 807 950

2 807 805

4 377 843

4 375 890

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 /350 Ft/fő/
Normativ kötött felhasználású támogatások
Központosított támogatás
Támogatások összesen:

C.

Támogatásértékű bevételek

1.

Támogatásértékű működési bevétel
- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház)

50 015

50 015

204 478

204 478

75 104

75 104

24 813

30 230

4 732 253

4 735 717

9 140 000

9 140 000

-Társulások
-Önkormányzati hivatal átvett bevételei

29 292

29 292

30 000

30 000

-Intézmények átvett bevételei
-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális
ellátás,gyermekvédelem)

75 240

75 240

69 062

69 062

-Területfejlesztési Tanácstól

10 000

10 000

5 000

5 000

844

844

-Müködésképtelen önkormányzati támogatás

50 000

50 000

- szociális foglalkoztatásra átvett támogatás

59 327

59 327

-Gyermektábor befizetése
-Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása

Iskolatej

928

Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre

625

Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra
Támogatásértékű működési bevételek összesen:
Pénzforgalmi bevételek összesen:

2 387
9 468 765

9 472 705

20 044 465

20 051 724
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Pénzmaradvány
Költségvetési bevételek összesen:

E.

699 113

Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen:

II.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK

A.

Működési kiadások

3.

4.

376 736
20 428 460

Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel)
ebböl:működési célu hitelek felvétele

1.
2.

376 736
20 421 201

Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények
működési kiadásai
Pénzintézeti kezelési költségekre
Kamatkiadások

699 113
699 113

699 113

21 120 314

21 127 573

18 605 371

18 599 088

5 000

5 000

104 594

104 594

Működési hitel kamata

95000

95 000

Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat

9 594

9 594

Önkormányzati hivatal működési kiadásai
Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai

660 586
8 450

Közgyűlés működési kiadásai

661 211
8 450

256 884

256 884

Közgyülés nemzetközi kapcsolatai

27 300

27 300

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása
Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai

13 448

13 448

79 982

79 982

- intézmények vagyonbiztosítása

7 231

7 231

- üzemegészségügyi szolgálat díja

3 500

3 500

69 251

69 251

- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija
-intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési
célú átadásai

12 427

12 427

-közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása

210 808

211 714

-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok

119 210

131 597

5 200

5 200

5.
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások

-Taszár Airport müködésére
-Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott
támogatása
-Dr.Takács I.Szoc Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz
6.

-Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet)
Műkődési kiadások összesen:

C.

Tartalék

1.

Általános tartalék

2.

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

11 500
140 400

20 291 728

20 299 363

20 291 728

20 309 363

10 000

10 000

10 000

591 051

588 975

195 092

193 016

355 706

355 706

40 253

Költségvetési kiadások összesen:

40 253
20 892 779

20 908 338

Finanszirozási célú pénzügyi kiadások
2008. évi müködési hitel visszafizetése

II.

11 500
140 400

Működési kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre
Pénzforgalmi kiadások összesen:

D.

3 000
36 018

Kötvényből megvalósuló feladatok
-Városoknak megyei feladatok ellátására

B.

3 000
36 018

733 701

Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

733 701
733 701
21 626 480

733 701
21 642 039
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11 /2009. (VII.7.) rendelethez

a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről,
kiadásairól /kórházzal együtt/
ezer Ft

Sors
z.

MEGNEVEZÉS

2009.évi módosított
előirányzat a 8 /2009.
( V.12) rendelet
módosítását követően

2009.évi módosított
előirányzat a 11 /2009.
(VII.7.) rendelet
módosítását követően

I.

BEVÉTELEK

A.

Kötvény lekötés kötés kamata

B.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Ingatlan értékesítés

500 000

500 000

Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése

13 000

13 000

50 000

50 000

2 500

2 500

1.

2.

350 000

350 000

Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről
ebből:
-Szakképzési támogatás
-Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

C.

565 500

565 500

Önkormányzatok költségvetési támogatása
LEKI, CÉDE

D.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel
-CÉDE támogatás 2008.évi maradványa
-LEKI támogatás 2008.évi maradványa

3 106
17 796

2 538
15 420

-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett

25 000

25 000

-Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése

43 000

43 000

-Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre
-Kistérségi támogatás visszatérülése

11 000

11 000

-Pályázati támogatások
-Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon
kialakitásához

E.

2 944

22 375

22 375

985 027

985 027

50 000

50 000

-Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése

30 000

30 000

- kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele

13 000

13 000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

1 200 304

1 197 360

Pénzforgalmi bevételek összesen:

2 115 804

2 115 804

Pénzmaradvány

2 127 039

2 127 039

Költségvetési bevételek összesen:

4 242 843

4 242 843

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 242 843

4 242 843

-Intézményi beruházásokra

530 144

559 992

-Intézmények fejlesztési kiadásai

748 778

761 318

1 161 531

1 161 531

II.

KIADÁSOK

A.

Fejlesztési kiadások

1.

Beruházások (ÁFA-val)

-Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre
-Pályázatok előkészitésére
Beruházások (ÁFA-val) összesen:
2.

Felújítások (ÁFA-val)
-Intézményi felújításokra
-Intézményi felújításokra saját forrásból

114 924

114 924

2 555 377

2 597 765

213 745

211 021

193 745

191 021

20 000

20 000
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Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli
felhalmozási célú átadások
- Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola /
-Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai

B.

133 254
3 000

133 254
3 000

900

900

-Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához

20 306

20 306

-Kistelepülési pályázati önerő alap

50 000

50 000

5 000

5 000

-Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához
-Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához

4.

2009/3. szám

5 760

5 760

-Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom

28 288

28 288

-Intézményi pályázatokhoz

20 000

Szakképzési támogatás átadása intézményeknek

20 000
50 000

50 000

Fejlesztési kiadások összesen:

2 952 376

2 992 040

Fejlesztési célú kamatkiadások

420 000

420 000

Fejlesztési hitel kamata
Kötvények kamata

80 000

80 000

340 000

340 000

Pénzforgalmi kiadások összesen:

3 372 376

3 412 040

173 098

125 134

173 098

125 134

D.

Céltartalék
-2008 évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény
maradvány)

E.

Finanszirozási célú pénzügyi kiadások

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

7 143

7 143

9.

Kötvény törlesztés

96 970

Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen:
II.

96 970
191 203

191 203

Költségvetési kiadások összesen:

3 736 677

3 728 377

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 736 677

3 728 377

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

Eredeti

2.

8/2009.
(V.12)

bevétel

Módosított

Intézményi működési

Eredeti
3.

8/2009. Módosít
(V.12)
ott

Felhalmozási tőke jellegű

Eredeti
4.

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

26283

53097

26283

53097

917

1198

1198

917

35754

35754

917

53097

26283

1198

35754

0

0

266069
723904

266069
723904

131646

47600

47600

467865

364737

115209

127464

463312

364737

115209

Eredeti

0

5.

8/2009.
(V.12)

0

bevétel

0

Módosított

Támogatás értékű működési

Eredeti

0

6.

8/2009.
(V.12)

0

0

Módosított

Támogatás értékű felhalmozási

Eredeti

0

359

3439

1968

8707

6848

3008

1788

2052

8/2009.
(V.12)

359

3439

1968

8707

6848

3008

1788

2052

Módosított

Előző évi pénzmaradvány

SOMOGYI KÖZLÖNY

47600

131767

467865

364764

115227

0 1348467 1349827 1349827

359854

Módosított

359854

8/2009.
(V.12)

Intézményi támogatás

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

533
2009/3. szám

132254

136033

86054

189024

70175

132254

136033

86054

189024

70175

829225

Összesen:

13115

15671

13115

15671

85670

Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Siófok

150324

10773

10773

Balaton Kollégium Fonyód
Boglári Kollégium
Balatonboglár
Perczel Mór Gimnázium
Siófok

Összesen:

7161

7161

Aranypart Kollégium Siófok

150324

150324

85670

15671

13115

10773

7161

17934

829225

70175

189024

86054

136033

132254

105833

58015

51837

81495

Módosított

bevétel

3.

0

0

0

Eredeti

0

0

0

Eredeti
4.

8/2009.
(V.12)
Módosított

Intézményi támogatás

144746

315992

94951

177839

156811

152704

81273

181106

144746

315992

94951

177839

156811

155176

81273

184051

207251

69286

68346

84905

199417

207339

69381

68359

84998

199544

0 2627074 2659060 2659734

2000116 2029855 2030113

206310

69145

68346

83740

199417

0 1233870 1305422 1310839

107802

312901

94951

173727

154725

127743

81273

180748

0 1118322 1127057 1127223

8/2009. Módosít
(V.12)
ott

Felhalmozási tőke jellegű

Eredeti

0

0

0

5.

8/2009.
(V.12)

0

0

0

bevétel

0

0

0

Módosított

Támogatás értékű működési

Eredeti

0

0

0

6.

8/2009.
(V.12)

0

0

0

0

0

0

Módosított

Támogatás értékű felhalmozási

Eredeti

0

0

0

3738

359

4991

1803

4282

11207

4334

506

816

4364

193

566

428

14473

Módosított

138128 138128

122955 122955

3738

359

4991

1803

4282

11207

4334

506

816

4364

193

566

428

14473

8/2009.
(V.12)

Előző évi pénzmaradvány

SOMOGYI KÖZLÖNY

85670

17934

17934

Mátyás Király Gimnázium,
Fonyód

4) Középfokú oktatás

105833

105833

829225

58015

58015

81495

51837

81495

2.

8/2009.
(V.12)

51837

Összesen:

Eredeti

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

534
2009/3. szám

MINDÖSSZESEN:

196253
196253

196253
196253

2927603 2927603 2927603

196253
196253
2500

0

2500

Összesen: 1600000 1600000 1600000

Gyermektábor, Fonyód
Egyéb feladatok össz:

Egyéb feladatok

2500

0

0
224
224

19176

19176

5.

75240

75240

75240

8/2009.
(V.12)

224
224

0

0

19176 9140000 9140000

19176 9140000 9140000

75240

75240

75240

Eredeti

bevétel

9215240

0

9140000

9140000

75240

75240

75240

Módosított

Támogatás értékű működési

2500 2500 6760415 6901148 6907405 9215240 9215240

0

2500 2500

0

74517

365865

178174

86656

101035

Módosított

0 6760415 6881748 6888005

2500 2500

0

0

1600000 1600000 1600000

Kaposi Mór Oktató Kórház,
Kaposvár

6) Kórházak

0

0

178174

86656

74517

86656

101035

8/2009.
(V.12)

71817

0

4.

101035

Eredeti

365865

3.

8/2009. Módosít
(V.12)
ott

360865

13452

13452

1100

Eredeti

Intézményi támogatás

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

1100

1100

20000

Módosított

bevétel

Felhalmozási tőke jellegű

173174

20000

2.

8/2009.
(V.12)

20000

Eredeti

Intézményi működési

13452

Sm. Levéltár, Kaposvár
Sm. Múzeumok
Igazgatósága, Kaposvár

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

1.

megnevezés

0

0

13000

0

13000

13000

Eredeti
6.

0

0

13000

0

13000

13000

8/2009.
(V.12)

13000

0

13000

13000

0

0

Módosított

Támogatás értékű felhalmozási

Eredeti

0

0

0

0

0

87

87197

82132

3450

1615

Módosított

8076
8076

97987

97987

364003 364003

8076
8076

97987

97987

257940 257940

87

87197

82132

3450

1615

8/2009.
(V.12)

Előző évi pénzmaradvány
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Eredeti

7.

8/2009. (V.12)

Módosított

Bevétel/ kiadás összesen

Eredeti
8.

726912

721471

116407

391020

516409

128381

47600

Duráczky József Pedagógiai Fejl. és
Módszertani Int. Kvár

Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és
Gyermekotth, S.vár

Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes
Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó
Nagyatád

Sm-i Önkormányzat Tanulási
képességet Vizsgáló és
Beszédvizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár
47600

133043

524401

393015

125132

1392429

726912

282949

382568

31042

84889

306743

264233

79418

698218

297624

169244

231350

31042

84889

307356

264233

79418

698903

298136

169417

231350

31042

84889

307356

264233

79418

698903

298136

169417

231350

9040

25179

92290

78188

23530

171996

51516

50751

69729

9040

25179

92471

78188

23530

172202

51668

50805

69729

9040

25179

92471

78188

23530

172202

51668

50805

69729

891

2481

8918

7787

2324

16724

5045

4917

6762

Eredeti

ebből:

10.

891

2481

8936

7787

2324

16744

5060

4922

6762

8/2009.
(V.12)

891

2481

8936

7787

2324

16744

5060

4922

6762

Módosított

Munkaadói jár.

11.

6627

14534

101062

39190

9948

135392

20774

45308

69310

Eredeti

6627

18475

107322

41158

18655

138593

22861

50296

65436

8/2009.
(V.12)

Dologi kiadás

6627

18475

107322

41158

18655

138593

22861

50296

65436

Módosított

SOMOGYI KÖZLÖNY

47600

132922

524401

392988

125114

1392429

282949

276308

1384221

382568

386442

Hétszínvirág Egységes Gyógyped.
Módszertani Intézmény Marcal

2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás

Összesen:

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

9.

Módosított

8/2009.
(V.12)

Eredeti

8/2009.
(V.12)
Módosított

TB jár. eü. hozzáj.

Személyi juttatás

Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények

1.

megnevezés

536
2009/3. szám

Összesen:

293429

313872

181821

505522

219255

286979

309760

181005

501925

177977

Park Szociális Otthon, Patalom
Gondviselés Szociális Otthon,
Segesd

Takács Imre Szociális Otthon, Tab

84110

82760

226660

79119

82260

221981

Balaton Kollégium Fonyód

Boglári Kollégium Balatonboglá

Perczel Mór Gimnázium Siófok

Összesen:

Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Siófok

2777398

2947512

2238480

93869

90901

Aranypart Kollégium Siófok

8.

87767

261560

96106

154477

149481

124433

75609

128947

87767

261881

96106

154477

149811

137005

75609

129216

766938

87767

261881

96106

154477

149811

138878

75609

131447

766938

124466

34437

45170

41894

136084

124466

34437

45170

41894

136084

124466

34437

45170

41894

136084

2948186 1706907 1707857 1707857

2238738 1324856 1325806 1325806

226748

82855

84123

93962

221760

9.

504414

391590

36766

10249

13455

12328

40026

322320

26093

78779

28565

45840

45137

36441

22634

38831

228227

Eredeti

504699

391875

36766

10249

13455

12328

40026

326567

26093

78875

28565

45840

45235

40413

22634

38912

228408

504699

391875

36766

10249

13455

12328

40026

327757

26093

78875

28565

45840

45235

40956

22634

39559

228408

Módosított

8/2009.
(V.12)

Módosított

8/2009.
(V.12)

766325

Eredeti

2151271 1078380 1091872 1095976

219255

505522

181821

313872

293429

261202

139854

236316

1223191

Módosított

TB jár. eü. hozzáj.

Személyi juttatás

49862

38728

3636

1003

1317

1214

3964

31153

2513

7607

2788

4445

4357

3512

2183

3748

22401

Eredeti

ebből:

10.

49891

38757

3636

1003

1317

1214

3964

31601

2513

7617

2788

4445

4367

3932

2183

3756

22419

8/2009.
(V.12)

49891

38757

3636

1003

1317

1214

3964

31724

2513

7617

2788

4445

4367

3988

2183

3823

22419

Módosított

Munkaadói jár.

11.

487191

305531

55012

36484

19126

35414

35624

622444

60897

150847

52639

104835

86591

67396

38231

61008

171361

Eredeti

563379

365357

59691

36767

24117

38382

39065

649839

66157

154017

53455

108947

92603

74427

38797

61436

192237

8/2009.
(V.12)

Dologi kiadás

563379

365357

59691

36767

24117

38382

39065

649839

66157

154017

53455

108947

92603

74427

38797

61436

192237

Módosított

SOMOGYI KÖZLÖNY

2085786

221633

Mátyás Király Gimnázium, Fonyó

217351

4) Középfokú oktatás

Összesen:

2145854

258730

233576

2063095

139854

139288

Szeretet Szociális Otthon, Berzence
Drávakastély Szoc. Otth.
Drávatamási

233371

1223025

8/2009. (V.12)

7.

1199817

Eredeti

Bevétel/ kiadás összesen

232585

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

3)Szociális ellátás

1.

megnevezés

537
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8.

46882

293232

130090

48499

46882

293232

130090

48499

114643

13407

87763

39059

14403

34301

13407

87763

39059

14403

34301

1308

8568

3801

1416

3351

Eredeti

1328127 1333046 1334236 130016

13407

87763

39059

14403

34301

9.

Módosított

204553
204553

204553
204553

56723
56723

56891
56891

56891
56891

MINDÖSSZESEN: 18918758 19423494 19429751 8514600 8544927 8549031

196253
196253

17394
17394

17394
17394

1578
1578

2467170 2476464 2477654 242198

17343
17343

1121700 1126024 1126024 110604

8352535 4589944 4605684 4609788

46882

293232

130090

48499

114643

Eredeti

8/2009.
(V.12)

Módosított

8/2009.
(V.12)

114643

Eredeti

Összesen: 10755500 10872663 10872663 3867933 3882352 3882352

Gyermektábor, Fonyód
Egyéb feladatok össz:

Egyéb feladatok

8346278

74604

562854

273758

91206

197890

Módosított

TB jár. eü. hozzáj.

Személyi juttatás

ebből:

1121700 1126024 1126024 110604

7967005

74604

71817

273758

186626

562854

91206

87756

470657

197890

7.

8/2009. (V.12)

196275

Eredeti

Bevétel/ kiadás összesen

10755500 10872663 10872663 3867933 3882352 3882352

Kaposi Mór Oktató Kórház,
Kaposvár

6) Kórházak

Sm.Kincstári Szervezet Összesen:

Összesen:
Somogy M-i Önkorm. Kincstári
Szervezete

Sm. Levéltár, Kaposvár
Sm. Múzeumok Igazgatósága,
Kaposvár

Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár

5) Közművelődés, egyéb oktatási
intézmények

1.

megnevezés

10.

243151

1583
1583

111037

111037

130531

1308

8568

3801

1416

3351

8/2009.
(V.12)

243274

1583
1583

111037

111037

130654

1308

8568

3801

1416

3351

Módosított

Munkaadói jár.

11.

13007

142791

70308

26888

45595

8/2009.
(V.12)

128685
128685
6632674 6930881

120609
120609

5004363 5102350

5004363 5102350

1507702 1699846

10220

81094

13676

23438

43980

Eredeti

Dologi kiadás

6919181

128685
128685

5102350

5102350

1688146

13007

131091

58608

26888

45595

Módosított
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2009/3. szám

Eredeti

12.

8/2009.
(V.12)

Módosított

Ellát. pénzb .jutt

13.

Eredeti

8/2009. Módosítot
(V.12)
t

Felújítások
(ÁFA-val)

14.

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

1221

1221

1221

Összesen: 361244 361244 361244
2) Alapf.okt. és gyógyped.
ellátás
Hétszínvirág Egységes
Gyógyped. Módszertani
1110
1110
1110
Intézmény Marcali
Duráczky József Pedagógiai
Fejl. és Módszertani Int.
1622
1622
1622
Kvár
Sm-i Óvoda,
Ált.Isk.,Diákotth.és
7079
7079
7079
Gyermekotth, S.vár
0

0

0

0

600

920

721

920

77

317

77

18

27

647

77

202

4096

2675

2675
4096

1421

1421

368

15.

77

317

77

647

77

202

368

77

317

77

647

77

202

368

0

16.

0

0

0

17.

0

0

40

14

14

197

115

34

345

96

104

145

40

197

115

34

345

96

104

145

18.

SOMOGYI KÖZLÖNY

14

40

197

115

34

345

96

104

145

8/2009. Módosít
(V.12)
ott

Dolgozói létszám (fő)

8/2009. Módosíto
Eredeti
(V.12)
tt

Műk.c átad.áh.kivülre

8/2009.
Módosított Eredeti
(V.12)

Támogatásértékű fejlesztési
kiadások

Módosított Eredeti

8/2009.
(V.12)

Módosítot
Eredeti
t

8/2009.
(V.12)

Eredeti

Támogatásértékű müködési
kiadások

Beruházások (ÁFA-val)**

Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények
1) Gyermek és
Ifjúságvédelem
I.sz.Gyermekvédelmi
8923
8923
8923
Intézmény Nagybajom
II. Gyermekvédelmi
5886
5886
5886
Intézmény Marcali
Somogy Megyei
346435 346435 346435
Gyermekvédelmi Központ

1.

megnevezés
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Összesen:

12.

1300

50

820

2994

620

1300

50

820

2994

620

Összesen:

28406

28406

28406

24826
0

92662

91604

93336

91862

88

618

255

87

87

618

255

87

87

51

51

87

691

87

138

87

113

113

51

51

51

471

618

255

87

87

51

51

87

691

87

138

87

113

113

51

51

51

471

0

0

0

16.

0

0

0

0

0

0

0

36018 36018

0

0

0

0

0 36018 36018

0

17.

752

577

58

18

23

19

57

698

61

170

59

93

99

82

50

84

400

752

577

58

18

23

19

57

698

61

170

59

93

99

82

50

84

400

18.

752

577

58

18

23

19

57

707

61

170

59

93

108

82

50

84

400
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24826

2014

312

24826

2014

217

Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Siófok

691

87

138

87

113

113

51

51

51

471

2014

0

1686

51

841

0

1520

13

0

0

0

15.

Balaton Kollégium Fonyód
Boglári Kollégium
Balatonboglár
Perczel Mór Gimnázium
Siófok

0

0

0

14.

8/2009. Módosít
(V.12)
ott

Dolgozói létszám (fő)

8/2009. Módosíto
Eredeti
(V.12)
tt

Műk.c átad.áh.kivülre

8/2009.
Módosított Eredeti
(V.12)

Támogatásértékű fejlesztési
kiadások

Módosított Eredeti

8/2009.
(V.12)

Módosítot
Eredeti
t

8/2009.
(V.12)

Eredeti

51

0

0

0

8/2009. Módosítot
(V.12)
t

93

1566

0

0

13.

Eredeti

Támogatásértékű müködési
kiadások

Beruházások (ÁFA-val)**

Aranypart Kollégium Siófok

1566

9266

620

2994

820

50

1300

2902

580

11032

Módosított

Felújítások
(ÁFA-val)

87

1566

9266

2902

1743

8107

580

11032

8/2009.
(V.12)

580

11032

Eredeti

Ellát. pénzb .jutt

968

Mátyás Király Gimnázium,
Fonyód

4) Középfokú oktatás

Összesen:

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
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Eredeti

12.

8/2009.
(V.12)

Módosított

Ellát. pénzb .jutt

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN: 408789 409948 409948

Gyermektábor, Fonyód
Egyéb feladatok össz:

0

0

20000 20000

0

20000 20000

Egyéb feladatok

Összesen:

0

0

20000 20000

0

30500

30500
42200

42200

0 128778 141318

0

14.

2427

0

15.

0

0

0

0

20000 620000 748778 761318 12427

0

20000 620000 620000 620000 10000

12427

0

10000

10000

2427

0

12427

0

10000

10000

2427

0

900

0

900

900

0

0

16.

900

0

900

900

0

0

900

0

900

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0 36018 36018

0

0

0 36018 36018

0

17.

4204

30
30

1795

1795

25

159

71

23

65

30
30
4204 4213

30
30

1795 1795

1795 1795

2379 2388

25

25
2379

159

159

71

23

23
71

65

65

18.

8/2009. Módosít
(V.12)
ott

Dolgozói létszám (fő)

8/2009. Módosíto
Eredeti
(V.12)
tt

Műk.c átad.áh.kivülre

8/2009.
Módosított Eredeti
(V.12)

Támogatásértékű fejlesztési
kiadások

Módosított Eredeti

8/2009.
(V.12)

Módosítot
Eredeti
t

8/2009.
(V.12)

Eredeti

Támogatásértékű müködési
kiadások

Beruházások (ÁFA-val)**

20000 620000 620000 620000 10000

0

0

8/2009. Módosítot
(V.12)
t

0

13.

Eredeti

Felújítások
(ÁFA-val)

Kaposi Mór Oktató Kórház,
Kaposvár

6) Kórházak

Összesen:
0
0
0
Somogy M-i Önkorm.
Kincstári Szervezete
Sm.Kincstári Szervezet
Összesen: 408789 409948 409948

Sm. Levéltár, Kaposvár
Sm. Múzeumok
Igazgatósága, Kaposvár

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

1.

megnevezés

541
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a

2009/3. szám

3. sz. Melléklet
11 /2009. (VII.7.) rendelethez

2009.évi beruházási költségelőirányzatokról
(ezer Ft)

sorszám

intézmény

igény megnevezése

Eredeti
előirányzat

2009.évi
2009.évi
módosított
módosított
előirányzat a
előirányzat a
11 /2009.
8/2009.
(VII.7.)
(V.12 ) rendelet
rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

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
bútorzat csere 5 lakóotthonban

1 000
550
66

1 000
550
66

300

300

300

1 000

1 000

1 000

gépkocsi vásárlás

2.

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

Összesen:
Nagyszakácsiban működő
lakóegységekben
konyhaij robotgép beszerzése
Nagyszakácsi óvoda és Marcali
ellátottak részére
szennyvíztisztító cseréje
Nagyszakácsi telephelyen
mikrobusz beszerzése
Összesen:

3.

Somogy Megyei Gyermekvédelmi
Központ, Kaposvár

1 000
550
66

2 397
2 916

2 916

5 313

500

500

500

350

350

350

500

500

500

25 000

25 000

25 000

9 000

9 000

9 000

35 350

35 350

35 350

befogadó otthon bővítése

12 120

12 120

12 120

Összesen:

12 120
50 386

12 120
50 386

12 120
52 783

Gyermek és ifjúságvédelem összesen
2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás
4.

Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali

tetőablakok cseréje tantermi
épületnél
Összesen:

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

5.

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és óvodai bútorok, berendezési
Módszertani Központ, Kaposvár
tárgyak vásárlása

1 450

1 450

1 450

óvodaépület rekonstrukciója

73 500

73 500

73 500

iskolaépületben kazán cseréje

10 000

10 000

10 000

Összesen:

84 950

84 950

84 950

konyhai eszközök beszerzése

750

750

750

irodai számítógépek beszerzése

300

300

300

6.

7.

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

sportpálya építése
vízkőtelenítő beszerzése
szakiskolai tanműhelyek
kialakítása
Összesen:

5 000
600

5 000
600

5 000
600

40 000
46 650

40 000
46 650

40 000
46 650

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

120

120

120

150

150

150

600
870

600
870

600
870

vírusirtó program beszerzése
számítógépek vásárlása oktatási
céllal
Összesen:
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sorszám

intézmény

igény megnevezése

Együtt - Egymásért Szociális Otthon,
Barcs

9.

Fehér Akác Szociális Otthon,
Kálmáncsa

10.

Szeretet Szociális Otthon, Berzence

11.

Drávakastély Szociális Otthon,
Drávatamási

12.

Park Szociális Otthon, Patalom

135 470

135 470

keringető szivattyú beszerzése a
fűtési rendszerhez

160

160

160

300 literes hűtőszekrény vásárlása

350

350

350

burgonyakoptató gép beszerzése
Összesen:

400
910

400
910

400
910

hűtőgépek beszerzése
villanybojlerek cseréje
Összesen:
tűzjelzőrendszer kiépítése
főépületi terasz lefedése
tetőtéri idősek otthonában férőhely
bővítés
Összesen:
Drávatamási- csatornázás az
intézet épületein
öltözőszekrények beszerzése
betegosztályra ágyak beszerzése
bútor, berendezés vásárlása
Összesen:
informatikai, számítástechnikai
eszközök beszerzése
orvosi készülékek beszerzése

500

500

500
500
1 300

500
500
1 300

304
196
500
500
1 300

41 000
42 800

41 000
42 800

41 000
42 800

1 000
400
1 500
600
3 500

1 000
400
1 500
600
3 500

1 000
400
1 500
600
3 500

1 000
750

1 000
750

1 000
750

350
200
500
9 500
9 000

350
200
500
9 500
9 000

21 300

21 300

350
200
500
9 500
9 000
327
21 627

9 000
9 000
1 500
300
700
2 500
80 510

9 000
9 000
1 500
300
700
2 500
80 510

9 000
9 000
1 500
300
700
2 500
80 837

400
400
600
2 000
2 600

400
400
600
2 000
2 600

400
400
600
2 000
2 600

10 db nagyméretű inox edény besz.
l db ételszállító kocsi vásárlása
1 db nagykonyhai pépező gép
akadálymentesítés
mikrobusz beszerzése
főbejárati kapú cseréje
Összesen:
13.

Gondviselés Szociális Otthon, Segesd

14.

Dr.Takács Imre Szociális Otthon, Tab

mikrobusz beszerzése
Összesen:
bútorok cseréje
számítógépek vásárlása
mosogatógép beszerzése
Összesen:

Szociális ellátás összesen:
4)Középfokú oktatás
15.

Aranypart Középiskolai Kollégium és
Nevelési Tanácsadó, Siófok

16.

Perczel Mór Gimnázium , Siófok

Eredeti
előirányzat

2009.évi
2009.évi
módosított
módosított
előirányzat a
előirányzat a
11 /2009.
8/2009.
(VII.7.)
(V.12 ) rendelet
rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

135 470

Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen
3)Szociális ellátás
8.

2009/3. szám

ágynemű beszerzése
Összesen:
konyhai almérők felszerelése
tantermi bútorzat vásárlása
Összesen:
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2009/3. szám

Eredeti
előirányzat

2009.évi
2009.évi
módosított
módosított
előirányzat a
előirányzat a
11 /2009.
8/2009.
(VII.7.)
(V.12 ) rendelet
rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

Somogyi Térségi Integrált Szakképző
Központ
17.

Somogyi TISZK Baross Gábor Középés Szakiskola, Siófok

18.

Somogyi TISZK Krúdy Gyula
Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok

19.

20.

1 900
1 900

1 900
1 900

1 900
1 900

konyhai almérők kiépítése
Összesen:

3 705
3 705

3 705
3 705

3 705
3 705

14 000
14 000

14 000
14 000

14 000
14 000

1 000

1 000

1 000

500
1 500
3 000
22 605
25 605

500
1 500
3 000
22 605
25 605

500
1 500
3 000
22 605
25 605

SALGO polcok beszerzése

1 000

1 000

1 000

térinformatika, digitális
iratkezelési rendszer
Összesen:

1 000

1 000

27 124
28 124

3 000
4 600
7 600
8 600

3 000
4 600
7 600
8 600

3 000
4 600
7 600
35 724

12 600
12 600
12 600
313 171

12 600
12 600
12 600
313 171

12 600
12 600
12 600
343 019

16 800

16 800

16 800

1 800
75 000

1 800
75 000

1 800
75 000

46 800
15 000

46 800
15 000

46 800
15 000

5 250
11 000

5 250
11 000

5 250
11 000

171 650

323
171 973

323
171 973

45 000
45 000
216 973
530 144

45 000
45 000
216 973
559 992

Somogyi TISZK Nagyatádi Szakképző
Iskola, Nagyatád
új hőellátó rendszer építése
Összesen:
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Központi Kollégiuma

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

konyhai almérők felszerelése
Összesen:

Sm. Levéltár, Kaposvár

22.

Somogy megyei Múzeumok
Igazgatósága, Kaposvár

23.

Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

Barcs- tantermi bútorok beszerzése
Barcs- I. emeleti hálókba bútorok
beszerzése
Csurgó- felnőtt heverők beszerzése
Összesen:
Összesen:

Szenna- fűtéskorszerűsítés
múzeumi hálózat fejlesztési terve
Összesen:
Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen
6)Kórház
iktatórendszer megvalósítása
Összesen:

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

25.

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal iktatórendszer beszerzése
Fő u. 37-39. épület kazánházi
égők cseréje
regionális speciális otthon
világításenergetikai megtakarító
program ( 9 intézmény)
IMS szerkezet tervezése
informatikai fejlesztések,
programok
mikrobusz beszerzése
Esélyek Háza Kp.-i forrásból
számítástechnikai eszközök
beszerzése
Összesen:

Somogy megyei Gyermektábor,Fonyód szálláshelyek korszerűsítése
45 000
Összesen:
45 000
216 650
Egyéb feladatok összesen:
I.-II. Mindösszesen:
529 821
a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók
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2009/3. szám

4.sz. Melléklet
2009.évi felújítási költségelőirányzatokról

sorszám

intézmény

igény megnevezése

eFt-ban

2009. évi
eredeti
előirányzat

2009.évi
módosított
előirányzat a 11
/2009. (VII.7.)
rendelet
módosítását
követően

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

5.

1 500
603
1 197

2 000
7 697

2 000
5 300

4 000

4 000

2 000
400
6 400

2 000
400
6 400

2 000
1 500
3 500
17 597

2 000
1 500
3 500
15 200

szociális helyiségek felújítása

650

650

autóbusz felújítása

800

800

1 450

1 450

500

0
292

Összesen:
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és
Módszertani Központ, Kaposvár

1 500
3 000
1 197

kollégium épületében zuhanytálcák cseréje
belső ajtó beépítése
tűzjelző felszerelése

82

belső árnyékoló reluxa felszerelése
Összesen:

6.

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

iskolai vizesblokk felújítása
szolgálati lakások cserépkályháinak
átrakása

8.

500

5 000

5 000

5 000

5 000
10 000
11 950

500

500

1 000

1 000

Összesen:

1 500

1 500

gondozotti épületek tatarozása

4 000

4 000

Összesen:

4 000

4 000

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

500

10 000
11 950

Összesen:
Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen:
3)Szociális ellátás
7.

126

546

9.

SOMOGYI KÖZLÖNY

Magas Cédrus Szociális Otthon, LadGyöngyöspuszta

nyílászárók cseréje

4 000

4 000

gazdasági épület fűtéskorszerűsítése

1 200

1 200

903

903

Összesen:
Pszichiátriai részleg homlokzat
felújításának befejezése

6 103

6 103

5 000

5 000

Összesen:

5 000

5 000

betegszobák padozatcseréje
Drávatamási- belső burkolatok felújítása

800
2 000

800
2 000

Drávatamási- gondozotti fürdők felújítása

4 000

4 000

Összesen:

6 800

6 800

150

150

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

1 000
500
10 000

1 000
500
9 673

Összesen:

11 650

11 323

lakószobák padozatcseréje
iskolaépületben a vizesblokkok teljes
felújítása

10.

11.

12.

13.

14.

Szeretet Szociális Otthon, Berzence
Drávakastély Szociális Otthon,
Drávatamási

Park Szociális Otthon, Patalom

Gondviselés Szociális Otthon, Segesd

Dr.Takács Imre Szociális Otthon, Tab

fekvőbeteg szoba falburkolat cseréje

kerítés javítása

3 000

3 000

Összesen:

3 000

3 000

pszichiátriai részlegben vizesblokkok
felújítása

2 000

2 000

350

350

2 350
40 403

2 350
40 076

500

500

500

500

6 600

6 600

értelmi fogyatékos részlegben
mellékhelyiségek felújítása
Összesen:
Szociális ellátás összesen:
4)Középfokú oktatás
15.

Aranypart Középiskolai Kollégium és
Nevelési Tanácsadó, Siófok

2009/3. szám

"B"épületben szobai nyílászárók cseréje
"A" épület bejárati folyosójának felújítása
Összesen:

16.

17.

18.

19.

Balaton Kollégium , Fonyód

Boglári Kollégium, Balatonboglár

Mátyás Király Gimnázium , Fonyód

Perczel Mór Gimnázium , Siófok

fűtési rendszer felújítása
vízvezeték rendszer javítása

500

500

pince felújítása

800

800

Összesen:
kollégiumi épület nyugati oldal tetőcserép
cseréje

7 900

7 900

5 500

5 500

Összesen:

5 500

5 500

I.emeleti szociális helyiségek felújítása
intézmény teljes tisztasági meszelése

2 500
3 500

2 500
3 500

Összesen:

6 000

6 000

tantermek parketta javítása, cseréje

4 500

4 500

Összesen:

4 500

4 500
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Somogyi Térségi Integrált Szakképző
Központ tagintézményei:
20.

21.

22.

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és
Szakiskola, Siófok

kazán beszerzése
Összesen:

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

Sm. Levéltár, Kaposvár

2 000
2 000
700
700

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

1 000
1 000

1 000
1 000

iskolaépület lapostetejének szigetelése
Összesen:

1 500
1 500

1 500
1 500

aula kupola egyik szelvényének héjazat
cseréje
Összesen:

3 000
3 000

3 000
3 000

kazánház-kémény lebontása
Összesen:

3 000
3 000

3 000
3 000

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

2 000

2 000

240
2 240
14 940
39 340

240
2 240
14 940
39 340

20 000

20 000

levéltár épületének tetőfelújítása
Összesen:

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár

2 000
2 000
700

Nagyberki Vigyázó kastély tetőfelújítása
29.

1 500
1 500

700

Összesen:
23.

1 500
1 500

3 000

3 000

23 000

23 000

tetőtéri ablakok javítása

8 000

8 000

Összesen:

8 000

8 000

300
2 100
2 400
33 400
142 690

300
2 100
2 400
33 400
139 966

19 200

19 200

- tetőszigetelés

9 222

9 222

- belső felújítás (IV.em)

2 757

2 757

376

376

5 000
3 000
1 500
10 000
51 055
51 055
193 745

5 000
3 000
1 500
10 000
51 055
51 055
191 021

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
31.
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Megyeháza- burkolatcsere
30.

- elektromos rendszer
- hőszigetelés
- világításkorszerűsítés
- légtechnikai rendszer
- konyha felújítása
Összesen:
Egyéb feladatok összesen:
I.-II. Mindösszesen:
a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók
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5.sz.Melléklet
a

11 /2009. (VII.7.) rendelethez

a közgyülés kötelező feladatairól

ezer Ft

Eredeti
előirányzat

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:

2009.évi
2009.évi
módosított
módosított
előirányzat a
előirányzat a
8/2009. (V.12)
11 /2009.
rendelet
(VII.7.) rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

18 977
20 000

18 977
20 000

18 955
20 000

800

800

800

500
2 000

500
2 000

500
2 928

6 000
500
1 500
800
250
4 600

6 000
500
1 500
800
250
4 600

6 000
500
1 500
800
250
4 600

3 700
12 000

3 700
18500

3 700
18 500

800
120
150
300
720
400
1 440
3 250
7 180

800
120
150
300
720
400
1 440
3 250
7 180

800
120
150
300
720
400
1 440
3 250
7 180

2 000

2 000

2 000

6 000

6 000

6 000

1 500
500

1 500
500

1 500
500

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 *

1 000
7 250

1 000
7 250

1 000
7 250

16 000
600
10 000

16 000
600
10 000

16 000
600
10 000

Somogy megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára
és hulladékgazdálkodási koncepciója tanulmány készitésére

3 500

3 500

3 500
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Környezetvédelmi feladatok ellátására (környezeti
nevelésre,rendezvényekre.stb)
Országos szakmai versenyek elismerésére
Szociális intézményekben szervezett
továbbképzések,tanfolyamok támogatására
Gyermekvédelmi intézmények ellátottainak üdülésére
Megyei intézmények gyermeknapjára
Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira /Pedagógus Nap,
Szociális Munka Napja stb/
Megyei önkormányzat ingatlanainak kiajánlására prospektus
készitése

2009/3. szám

300
200

300
200

300
200

500
2 500
600

500
2 500
600

500
2 500
600

2 000

2 000

2 000

4 500

4 500

4 500

6 916

6 916

600
5 000

600
5 000

54 035

54 035

210 808

211 714

2008 évi központosított támogatással összefüggő áthúzódó kötelezettség,
COMITMENT Köznevelési KHT részére oktatásban minőségbíztosítási mérés,
értékelés feladatokra
Központi támogatással összefüggő, honvédelmi feladatokra átadás települési
önkormányzatoknak
FELFIN tervező program feladat finanszírozáshoz
Előző évi (2007, 2008) állami támogatások miatti visszafizetési kötelezettség

MINDÖSSZESEN

137 757

* pályázati forrásból
a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók
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6.sz.Melléklet
a 11 /2009. (VII.7.) rendelethez
a közgyülés 2009 évi önként vállalt feladatairól

(ezer Ft)

Eredeti
előirányzat

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/

2009.évi
módosított
előirányzat a
8/2009. (V.12)
rendelet
módosítását
követően

2009.évi
módosított
előirányzat a
11 /2009.
(VII.7.)
rendelet
módosítását
követően

150
100
700
300

150
100
700
300

150
100
700
300

800

800

800

500

500

500

11 000

11 000

11 000

Országos Közmüvelődési Konferencia megrendezésére

300

300

300

Múzeumok Hosszú Éjszakája (Szenna) rendezvényre

100

100

100

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

500

500

500

300

300

300

100
1 000

100
1 000

100
1 000

15 850

15 850

15 850

Sportcélu tevékenység és sportrendezvények
támogatására
Hónap Sportolója rendszer működtetése
Sportmúzeum Alapitvány támogatására

700
200
500

700
200
500

700
200
500

Somogy legjobb felnőtt, utánpótlás és diáksportolója cím

500

500

500

700
300
400
400
800
300
4 800

700
300
400
400
800
300
4 800

700
300
400
400
800
300
4 800

2 000

2 000

2 000

Képzőmüvészek és képzőművészeti mühelyek
támogatása
Csiky Gergely Színház támogatása

Összesen
Sportfeladatok

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
Idegenforgalmi, turisztikai feladatok
Vásárdijakra, vásárokon való részvételre
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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)
Somogy megyét bemutató megyei programokra
Lovasakadémia támogatása (mesterek tornája XXI.
Világkupa,egyéb rendezvényekre)
Nemzeti Vágta rendezvényekre
"Örökségünk Somogyország Kincse" díjra

2009/3. szám

500
100

500
100

500
100

100

100

100

200

200

200

200

400

400

5 000
2 000

5 000
2 000

5 000
2 000

4 000
1 000
500

4 000
1 000
500

4 000
1 000
500

15 600

15 800

15 800

200

200

200

750

750

750

100

100

100

Szabadon felhasználható Ifjúsági keret

1 500

1 500

1 500

Összesen

2 550

2 550

2 550

2 000

2 000

2 000

360

360

360

Összesen

2 360

2 360

2 360

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

1 500

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

200

200

200

300

300

300

7 800

7 800

7 800

Szociálpolitikai rendezvényekre,szakmai utakra

200

200

200

Idősek Hónapja kiadványra

150

150

150

Nyugdíjasok Szervezeteinek SM. Szövetsége
támogatására

500

500

500

11 650

11 650

11 650

1 000

1 000

1 000

Összesen
Ifjúsági feladatok, diákklubok, baráti körök támogatása
Somogyiak Baráti Körének programjaira
Somogyi Egyetemisták,Főiskolások Közalapitvány
támogatása
Szent István Egyetem Somogyi Diákok Klubja
programjaira

Kisebbségek támogatása
Cigány szervezetek,egyesületek támogatására
Esélyek Háza rendezvényeire

Őszi Napfény tábor, Jó Egészség tábor támogatására
Szépkorúak megyei és országos sportfesztiválja
szervezésére
"Reumakúra" megyei nyugdíjas
rendezvényre,sportnapra
Idősügyi Tanács támogatása (benne:Barcsi Nyugdíjas
Találkozó ,Nyugdijas vezetők továbbképzése)

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

2009/3. szám

500

500

500

1 500

1 500

1 500

Tudósklub támogatása

150

150

150

Tudományos Életért Alapítvány támogatása

300

300

300

Somogy megye Tudományos Pályadíjára

100

100

100

Összesen

550

550

550

5 000

5 000

5 000

Megyei Tűzoltó Szövetség támogatására

800

800

800

Társadalmi és Civil szervezetek, Egyesületek
támogatására

600

600

600

Polgárőrség szervezeteinek támogatására

700

700

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

300

300

300
100
100
100
100

300
100
100
100
100

300
100
100
100
100

300

300

300

8 400

8 400

8 400

3 000

3 000

5387

2 000

2 000

2 000

Somogyi Honismeret c.folyóirat és egyéb helytörténeti
kiadványok támogatása

500

500

500

Kortárs somogyi,művészeti-irodalmi antológia
megjelentetésének támogatására

500

500

500

Összesen
Egyházak támogatására
Önkormányzati feladatok

6 000
1 200

6 000
1 200

8 387
1 200

Elnöki keret

6 500

6 500

6 500

Megyei PR feladatokra

1 300

1 300

1 300

Megyenapi programokra

2 000

2 000

2 000

Somogy megye értékes fáinak,területeinek védetté
nyilvánitása

300

300

300

Somogy Kincse Park bővitésére,faültetésekre

150

150

150

7 000

7 000

7 000

27 000

27 000

27 000

Összesen
Tudomány támogatása

Szervezetek, egyesületek támogatása
Megye Város közös keret

Határon túli magyar szervezetek támogatására
(Csángóbál)
Összesen
Kiadványok támogatása
Megyét bemutató kiadványokra *
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság
Somogy folyóirat támogatása

Bursa Hungarica ösztöndijra
Médiák támogatására

553

SOMOGYI KÖZLÖNY

Bizottsági keretek
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4 300

4 300

Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány
működésének támogatása
Összesen
Mindösszesen

4 300
10000

48 550
119 010

* ebből: 1.500 eFt pályázati forrás
a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

48 550
119 210

58 550
131 597
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7.sz. melléklet
az önkormányzati hivatal,a közgyűlés 2009.évre tervezett főbb kiadási tételeiről
(ezer Ft)
Megnevezés

Önkormányzati hivatal

Közgyűlés

Módosított
Módosított
előirányzat a
előirányzat a 11
Eredeti
8 /2009.
/2009. (VII.7.)
előirányz
(V.12.)
rendelet
at
rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

Eredeti
előirányzat

Sor
szám

1.

2.
3.
4.
I.

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

325 546

325 546

325 546

8 169

8 169

8 169

Közgyűlés
nemzetközi
kapcsolatai

Eredeti
előirányzat

23 200
120
320
4 704
576
93 432

7 560

7 560

7 560

13 800

13 800

13 800

13 608

13 608

13 608

3 922

3 922

3 922

6 314

8 003
136 669

2 500
2 500

38 936
3 893
77 386
256 884
3

750
75
23 975
27 300

25 444

25 444

25 444

398 049

398 049

398 049

114 854

114 854

114 854

11 467

11 467

11 467

131 839

136 216

136 841

656 209

660 586

661 211

107

107

110

148 286

148 286

148 286

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

15 900
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8.sz. melléklet
az önkormányzat 2009.évi feladatonkénti bevételeiről, kiadásairól
(ezer Ft)

2009 évi
eredeti
előirányzat
Sorsz
ám

Megnevezés

I.

BEVÉTELEK

A.

Működési bevételek:

2.

Önkormányzat működési bevételei
- önkormányzat kamatbevételei

3 000

3 000

3 000

350 000

350 000

350 000

- önkormányzati hivatal működési bevételei

88 994

88 994

88 994

- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről

15 900

15 900

15 900

2 100 000

2 100 000

2 100 000

370 000

370 000

370 000

40 012

40 012

40 012

297 938

297 938

297 793

3 265 844

3 265 844

3 265 699

4 377 843

4 377 843

4 375 890

50 015

50 015

50 015

204 478

204 478

204 478

75 104

75 104

75 104

24 813

30 230

4 707 440

4 732 253

4 738 661

500 000

500 000

500 000

- kötvény lekötés kamata

3.

2009.évi
2009.évi
módosított
módosított
előirányzat a
előirányzat a
8/2009.(V.12) 11 /2009. (VII.7.)
rendelet
rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

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:

B.

Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
-Normativ hozzájárulások
-Megyei igazgatási sport feladatok tám-a
-Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz
-Normativ kötött felhasználású támogatások
-Központosított támogatások
- LEKI,CÉDE
Támogatások összesen:

2 944

C.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Ingatlanértékesítés

2.

Kéményseprő üzletrész értékesítés

13 000

13 000

13 000

3.

Szakképzési támogatás

50 000

50 000

50 000

563 000

563 000

563 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
D.

Támogatásértékű bevételek

1.

Támogatásértékű működési bevétel

194 198

253 525

257 465

2.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

1 187 304

1 187 304

1 184 360

Támogatásértékű bevételek összesen:

1 381 502

1 440 829

1 441 825

699 113

699 113

699 113

E.

Pénzintézeti hitel (működési célú)

F.

Pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 824 840

2 139 772

2 139 772

12 441 739

12 840 811

12 848 070
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II.

KIADÁSOK

A.
1.

Működési kiadások
Intézményfinanszírozás

2.

Pénzintézeti kezelési költségekre

3.

Igazgatási kiadások

4.

6 760 415

6 901 148

6 907 405

5 000

5 000

5 000

Önkormányzati hivatal működési kiadásai

656 209

660 586

661 211

Közgyűlés működési kiadásai

256 884

256 884

256 884

Közgyülés nemzetközi kapcsolatai

27 300

27 300

27 300

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadása

10 844

13 448

13 448

Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai

79 982

79 982

79 982

Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési
célú átadások (kisebbségi önkormányzat működési célú átadása is)
Műkődési kiadások összesen:

B.

Beruházások (ÁFA-val)

2.

Felújítások (ÁFA-val)
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási
célú átadások
Fejlesztési kiadások összesen:

C.

416 867

490 118

503 411

8 213 501

8 434 466

8 454 641

1 806 276

1806599

1 836 447

193 745

193745

191 021

Fejlesztési kiadások

1.

3.

2009/3. szám

182 354

182354

182354

2 182 375

2 182 698

2 209 822

Működési célú kölcsön nyújtása államházatartáson kivűlre

D.

Adósságszolgálat összesen:

E.

Tartalék

1.

Általános tartalék

2.

Céltartalék

II.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 000
1 439 904

1449498

1449498

10 000

10000

10000

595 959

764149

714 109

12 441 739

12 840 811

12 848 070

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók
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A Somogy Megyei Közgyűlés
12/2009. (VI. 26.)
rendelete
a Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló többször
módosított 14/2007. (VII. 30.) ÖR. módosítására

2009/3. szám

A HKK. ÖR. 5. § (2) bekezdése első mondata helyébe
a következő rendelkezés lép, valamint kiegészül az
alábbi mondattal:
„(2) A csatlakozásra a közbeszerzések tekintetében
minden év január 1. napjával van lehetőség, a 3. sz.
mellékletben felsorolt beszerzések vonatkozásában a
feljogosított szervezet által a közbeszerzés megindításáról megküldött tájékoztatásban megjelölt időpontig.”
4. §

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.)

A HKK. ÖR. 5. § (4) bekezdése a harmadik mondat
után kiegészül az alábbi mondattal:
A 3. sz. mellékletben felsorolt beszerzések esetében a
csatlakozás az adott beszerzés időtartamára szól. A
közbeszerzési eljárás befejezésekor a csatlakozás hatályát veszti.
5. §
A HKK ÖR. 10. § és 11. § hatályon kívül helyezésre
kerül.

1. §
6. §
A HKK. ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az 1.§-ban meghatározott szervezetek közbeszerzéseire és a 3. sz.
mellékletben felsorolt beszerzéseire, azzal a kivétellel,
hogy a csatlakozási joggal felruházott, de nem csatlakozott szervezet közbeszerzéseire és beszerzéseire
jelen rendeletet nem kell alkalmazni.
(2) A 3. sz. mellékletben felsorolt beszerzési tárgykörökben a feljogosított szervezet a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretében közbeszerzési
eljárást indíthat.”

A HKK. ÖR. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.
sz. melléklete lép.
7. §
A HKK. ÖR. kiegészül a 3. sz. melléklettel.
8. §
Jelen rendelet 1. § - 5. § és a 7. §-a kihirdetésének
napján, 6. §-a 2009. július 1-én lép hatályba.

2. §
Kmf.
A HKK. ÖR. 4. §-a: helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A rendszerben a közbeszerzések vonatkozásában
kötelezően részt vesz valamennyi, az Önkormányzat
által irányított költségvetési intézmény, függetlenül
azok Ámr. 14. § szerinti gazdálkodási formájától. 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. A 3. sz.
mellékletben felsorolt beszerzések vonatkozásában
lebonyolított eljárások esetén a rendszerhez valamenynyi, az 1. és 2. sz. mellékletben felsorolt résztvevő
szervezet csatlakozhat.”

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

3. §

1.

sz. melléklet

A rendszerben kötelezően részt vevő szervezetek felsorolása

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke
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Somogy Megyei Önkormányzat 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Somogy Megyei Önkormányzat I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye Nagybajom, Templom u. 1.
Somogy Megyei Önkormányzat II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája Marcali, Berzsenyi u.
114.
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár, Orci u. 18/a.
Somogy Megyei Önkormányzat Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthona Barcs, Táncsics u. 22.
Somogy Megyei Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona Kálmáncsa, Kossuth L. u. 1.
Somogy Megyei Önkormányzat Magas Cédrus Szociális Otthona Kőkút-Gyöngyöspuszta
Somogy Megyei Önkormányzat Park Szociális Otthona és Módszertani Intézménye Patalom, Bucsi Ignác u. 1.
Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Segesd ,Kossuth L. u. 1.
Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Tab, Kossuth L. u. 107.
Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Berzence, Szabadság tér 17.
Somogy Megyei Önkormányzat Drávakastély Szociális Otthona Drávatamási, Fő u. 41/a.
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár, Kaposvári
u. 4.
Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye, Diák- és Gyermekotthona, Rövid neve: SMÖ Duráczky EGYMI Kaposvár, Somssich P. u. 8.
Somogy Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Rövid neve: SMÖ
Hétszínvirág EGYMI Marcali, Petőfi S. u. 36.
Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója Nagyatád, Széchenyi tér 25.
Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8600 Siófok, Bakony u. 2.
Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma Siófok, Fő tér 1.
Somogy Megyei Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma Fonyód, Hunyadi J. u. 3.
Somogy Megyei Önkormányzat Aranypart Középiskolai Kollégiuma és Nevelési Tanácsadója Siófok, Beszédes J. sétány 79.
Somogy Megyei Önkormányzat Balaton Kollégiuma Fonyód, Ady E. u. 1.
Somogy Megyei Önkormányzat Boglári Kollégiuma 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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3. sz. melléklet
A rendszerbe bevonható beszerzési tárgykörök
1., Árubeszerzések:
-

irodaszer,
tisztítószer,
számítástechnikai kellékanyag,
irodatechnikai eszközök,
számítástechnikai hardver és szoftver eszközök,
bútor,
élelmiszer

2., Szolgáltatások:
-

irodatechnikai és számítástechnikai karbantartás,
vásárolt élelmezés,
mosodai szolgáltatás,
pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatások,
tervezés

2009/3. szám
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A Somogy Megyei Közgyűlés
13/2009. (VII. 7.)
rendelete

2009/3. szám

5. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

a megyei önkormányzati tulajdon- és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2005. (XII. 26.) ÖR módosítására
A Somogy Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §-a alapján – abból a célból, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 80. §-ában biztosított tulajdonosi jogosítványait az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv-el, a lakások és helyiségek bérletére,
valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. tv-el, egyéb törvényekkel és
jogszabályokkal, valamint a célszerű vagyongazdálkodás és a piacgazdálkodás követelményeivel összhangban gyakorolja – az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. 1. sz.
mellékletéből
- B/4. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 13.
sorszám Ötvöskónyi, Szőlőhegy zártkert sarokbástyás
várkastély romjai művelés alól kivett rom megjelölésű
521. hrsz, 5037 m2
törlésre kerül.
2. §
A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. 2. sz.
melléklete kiegészül az alábbi 17. ponttal:
17.
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága,
Ötvöskónyi, Szőlőhegy zártkert sarokbástyás várkastély romjai művelés alól kivett rom megjelölésű 521.
hrsz, 5037 m2
3. §
A megyei önkormányzat tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005. (XII. 26.) ÖR. 7. §-a az
alábbi, (8) bekezdéssel egészül ki.:
„(8) A megyei önkormányzat általi kötvénykibocsátásból származó bevételt csak rendkívül indokolt esetben
lehet működési célra felhasználni. A működési célra
felhasznált összeget az ingatlanértékesítésből származó
bevételből haladéktalanul vissza kell pótolni.”
4. §
A 16/2005.(XII.26.) sz. rendeletet módosító
10/2009.(V.12.) ÖR hatálybalépést megállapító 3. §-a
az alábbiak szerint változik:
„A rendelet 2010. augusztus 1. napján lép hatályba.”

Kmf.

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk.
a közgyűlés elnöke

III. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

54/2009.(VI.12.)
A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza uniós pályázataihoz szükséges kapacitásátcsoportosítás, illetve sürgősségi többletkapacitás
1. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul a Kaposi
Mór Oktató Kórház fekvő- és járóbeteg kapacitásának átcsoportosításához (5 nephrológiai ágyból 2
gasztroenterológiai és 3 kardiológiai ágy kialakítása,
a fájdalom ambulancia óraszámának 10 óra/hét-ről
20 óra/hét-re való emelése a belgyógyászati szakambulancia óraszámának terhére).
2. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul a Kaposi
Mór Oktató Kórház sürgősségi fekvőbeteg kapacitásának 15 ággyal (8-ról 23-ra) való emeléséhez.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés támogatja a Kórház
számára megállapított 6,275 millió laborpont/hó
EMAFT 20 millió laborpont/hó-ra való emelését.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
55/2009.(VI.12.)
Beszámoló a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
2008. évi munkájáról
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei
Rendőr-főkapitányság 2008. évi munkájáról szóló
megyei rendőr-főkapitány által előterjesztett beszámolót elfogadja.
2. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért,
valamint felkéri a megyei rendőr-főkapitányt, hogy a
megye közrendjének, közbiztonságának és bűnügyi
helyzetének javítása, továbbá a határrend biztonsá-
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gának és a határforgalom zavartalanságának megőrzése érdekében tegyen további intézkedéseket.
Felelős:

Sárdi Árpád a közgyűlés alelnöke (a határozat közléséért)
Határidő: 2009. június 30.
56/2009.(VI.12.)
A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány támogatása
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei
Vállalkozói Központ Közalapítványnak a kötvény
kibocsátás terhére, 10.000.000 Ft támogatást, és
2010. június 30.-i visszafizetési határidővel – a pályázati forrásoktól függően - 10.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújt.
2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a
támogatásról szóló megállapodás aláírására.
3. A közgyűlés elrendeli, hogy a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány kuratóriuma fordítson kiemelt figyelmet a működés hatékonyságának
ellenőrzésére.
4. A közgyűlés 2010. június 30-ig a Somogy Megyei
Vállalkozói Központ Közalapítvány jövőjével kapcsolatos álláspontját kialakítja.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. június 15.
2010. június 30. a vélemény kialakítása tekintetében.

2009/3. szám
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.; képviseli: Gelencsér Attila elnök, pénzügyi ellenjegyző: Dr. Vörös Tamás főjegyző), továbbiakban támogató, másrészről a Somogy Megyei Vállalkozó Központ Közalapítvány (7400 Kaposvár, Ond
vezér u.1. képviseli: Csutor Ferenc ügyvezető igazgató) továbbiakban támogatott között, a megyei
önkormányzat által jóváhagyott támogatás tárgyában.
1. Somogy Megyei Önkormányzat a ……….. számú közgyűlési határozatában úgy döntött, hogy
Somogy Megyei Vállalkozó Központ Közalapítvány működéséhez a kötvénykibocsátás terhére
10.000.000Ft, azaz tízmillió forint vissza nem térítendő, és 10.000.000Ft, azaz tízmillió forint
visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújt, összesen 20.000.000Ft összegben.
2. A támogató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott támogatási összeget, a megállapodás
aláírását követően 15 napon belül átutalja a támogatott …………….. számú számlájára.
3. A támogatott köteles a visszatérítendő kamatmentes támogatást legkésőbb 2010. június 30. napjáig visszafizetni akár egy összegben, akár a kikötött időtartamon belül – általa meghatározott
tetszőleges időpontokban és összegekben- részletekben.
4. Amennyiben a támogatott a megadott határidőig a kapott visszatérítendő támogatást nem fizeti
vissza úgy késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamattal egyezik meg.
5. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A.§ (2) pontja alapján az államháztartás
alrendszereiből támogatott szervezetek, magánszemélyek számára számadási kötelezettséget
kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A fenti jogszabály értelmében a támogatott köteles a vissza nem térítendő támogatási összegnek 1. pontban meghatározott célra történő felhasználásáról 2009. december 31-ig, a visszatérítendő kamatmentes támogatási összegnek 2010. június 30-ig a támogató felé elszámolni, melyhez a felhasználás bizonylatait másolatban mellékeli. Amennyiben a támogatott a megadott határidőig a kapott támogatás a megadott célra történő felhasználásáról nem számol el, akkor a támogató az elszámolás napjáig a további támogatások kiutalását felfüggeszti.
6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását helyszínen ellenőrizni.
7. A támogatott az 1. pontban meghatározott cél meghiúsulása esetén köteles a részére céljelleggel
juttatott támogatás összegét visszautalni a támogató 11743002-15396004 számú költségvetési
elszámolási számlájára.
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Jelen megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt a felek jóváhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2009. június……

……………………………
támogató

…………………………..
támogatott
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57/2009.(VI.12.) KH
A Somogy Megyei Közgyűlés 55/2004.(VI.24.) sz.
határozatával elfogadott Somogy Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata hatályon kívül
helyezése és új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
55/2004. (VI.24.) számú határozatával jóváhagyott
Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi, és
jelen határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
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Jóváhagyta Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
57/2009. ( VI. 12.) számú határozatával
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PREAMBULUM
Somogy Megyei Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) kiadásai átláthatóságának és
széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének további javítása, illetőleg a verseny tisztaságának
biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi szabályzatot adja ki.
Az önkormányzat egyes közbeszerzéseivel kapcsolatban jelen szabályzattól eltérő, de a Kbt-be és
egyéb jogszabályokba, továbbá szabályzataiba nem ütközően, e szabályzattól eltérő szabályzatot,
felelősségi rendet is alkothat.
A szabályzatban és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a Kbt előírásai,
definíciói szerint kell alkalmazni. Rendkívüli esetben, ha a Kbt a közbeszerzési eljárásban
alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, az eljárást megindító hirdetményben, vagy a
dokumentációban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. pont
A szabályzat célja, hatálya és alkalmazási köre
(1) A szabályzat célja, hogy a Kbt-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel, illetve a
mögöttes jogszabályokkal összhangban az önkormányzat közbeszerzéseire vonatkozóan
meghatározza (Kbt. 6.§):
- a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének
felelősségi rendjét,
- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi
körét,
- a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét,
- a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg
testületeket.
(2) Az önkormányzat közbeszerzési tárgyú eljárásait és döntéseit Somogy Megyei Önkormányzat
Hivatala (továbbiakban: hivatal) – igény szerint külső szakértő bevonásával – készíti elő és
hajtja végre. A szabályzat az önkormányzatra, valamint a hivatalra vonatkozó helyi
szabályokat tartalmazza, ezért a szabályzatot és a Kbt-t, illetve annak végrehajtási rendeleteit
együtt kell alkalmazni. A szabályzat és a Kbt alkalmazása során figyelembe kell venni a
Közbeszerzések Tanácsának ajánlásait és a Tanács elnökének tájékoztatóit is.
(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat és a hivatal valamennyi, a Kbt. hatálya
alá tartozó közbeszerzésére. E szabályzat előírásait nem kell alkalmazni akkor, ha a becsült
érték meghatározása illetve az egybeszámítási szabályok alkalmazásával megállapítható, hogy
jogszerűen nem szükséges a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve a beszerzés
a Kbt-ben meghatározott kivételi körbe tartozik.
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(4) A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
- valamennyi, az önkormányzat közbeszerzéseit előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba
bevont személyre,
- az önkormányzat által megbízott szakértőre – a szakértő megbízásának tartalma szerint- a bíráló bizottságra,
döntéshozó személyére.

2. pont
A közbeszerzés tervezésének és összegzésének rendje
(1) Az elfogadott költségvetési rendelet alapján minden költségvetési év elején, lehetőleg az első
közbeszerzési eljárást megelőzően, de legkésőbb április 15. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési
tervet a közbeszerzési referens a pénzügyi főosztály vezetőjével együttműködve készíti el, és
a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, valamint a megyei főjegyző hagyja jóvá. A
közbeszerzési terv nyilvános adatnak minősül, legalább öt évig meg kell őrizni, s az
önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a közbeszerzési
tervben szerepeltetni kell.
(3) Ha a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés merült fel, a közbeszerzési tervet
módosítani kell és abban a módosítást és annak indokát is át kell vezetni.
(4) A közbeszerzési terv elkészítésével kapcsolatban valamennyi feladat címzettje a
közbeszerzési referens. Az elfogadott közbeszerzési tervet az év során a közbeszerzési
referens folyamatosan karbantartja a tervezett és nem tervezett év közbeni változásokkal,
azzal, hogy minden módosítást a Somogy Megyei Közgyűlés elnökével, valamint a megyei
főjegyzővel jóvá kell hagyatni.
(5) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
(6) A tárgyévben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról éves statisztikai összegzést kell készíteni,
melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzések
Tanácsa számára. A statisztikai összegzést a közbeszerzési referens készíti el és elvégzi az
ezzel kapcsolatos valamennyi feladatot.

3. pont
A közbeszerzési eljárás dokumentálása
(1) Az önkormányzat, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) minden közbeszerzési
eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően –
írásban dokumentálni kell, oly módon, hogy a nyilvánosságot (felhívások, tájékoztatók,
összegezések, információk, stb. közzététele) a Kbt. szerint kell biztosítani. Az ajánlatkérő
honlapján történő közzétételért a közbeszerzési referens, valamint az önkormányzati honlap
szerkesztősége felelősek.
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(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a
szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban
jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt
évig kell megőrizni.
(3) Az ajánlatkérő megyei főjegyző által kijelölt szervezeti egysége a hivatal iratkezelési
szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos iratok
biztonságos – más iratoktól elkülönített – elhelyezéséről, kezeléséről és megőrzéséről.
(4) Az egy ügyhöz (egy eljáráshoz) kapcsolódó valamennyi iratot egyben, folyamatos
sorszámozással iktatva kell nyilvántartani.
(5) Amennyiben bármely okból valamely eredeti okirat a hivatal birtokából kikerül, arról
haladéktalanul másolatot kell az aktában elhelyezni, melyen fel kell tüntetni, hogy az eredeti
okirat mely személynél/szervnél található meg.

4. pont
Összeférhetetlenségi szabályok
(1) A törvény alapján az ajánlatkérő részéről a közbeszerzési eljárásba bevont személy
felelőssége, hogy a közbeszerzési eljárás során az összeférhetetlenségét vizsgálja és az
esetleges összeférhetetlenséget haladéktalanul jelezze annak, aki őt az eljárásban való
közreműködésre kijelölte.

5. pont
Titoktartás
(1) A közbeszerzési eljárásokról információt ajánlattevőknek, potenciális ajánlattevőknek csak
írásos formában lehet adni, amely megfelel a hivatalos kimenő levelekre vonatkozó
önkormányzati szabályoknak.
(2) Ezen felül sem az ajánlatkérő munkavállalója, sem a közbeszerzési eljárásban résztvevő
bármely személy nem adhat szóban vagy írásban információt, kivéve az eljárásokhoz
kapcsolódó kiegészítő tájékoztatásokat, konzultációkat és a helyszíni bejárásokat, amelyekről
jegyzőkönyvet kell készíteni.
(3) A közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési eljárásba bevont személyek (szervezetek)
kötelesek a tudomásukra jutott információkat titkosan kezelni. Amennyiben valamely
személy esetében kiderül, hogy a megszerzett információkkal visszaélt, azokat bizonyos
ajánlattevőknek továbbította, a közbeszerzési eljárásban való további részvételből azonnal ki
kell zárni, és pótlásáról – ha indokolt – gondoskodni kell. Amennyiben szükséges, ellene
megfelelő jogi eljárást (munka-, polgári- vagy büntetőjogi) kell kezdeményezni.
(4) A titoktartás kiterjed az ajánlattevőktől bekért vagy kapott információkra is. A közbeszerzési
eljárásban résztvevő személy az ajánlattevőktől tudomására jutott információkat köteles
bizalmasan kezelni, azokat csak a közbeszerzési eljárás kapcsán használhatja fel.
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II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK
ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, LEFOLYTATÁSÁNAK
ÁLTALÁNOS RENDJE
6. pont
Közbeszerzési eljárás előkészítésének megindítása, beszerzési igények
minősítése
(1) A közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás előkészítésének megindításáról a
megrendelést kezdeményező szervezeti egység jelzése alapján önkormányzati beszerzés
esetén a közgyűlés elnöke, hivatali beszerzés esetén a megyei főjegyző dönt. A közbeszerzési
eljárás megindításának elrendelése a mellékelt nyomtatvány kitöltésével történik. (4. számú
melléklet)
(2) a., A közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés megindításáról a Megrendelést
kezdeményező szervezeti egység, vagy a közgyűlés elnöke/megyei főjegyző köteles írásban
tájékoztatni a közbeszerzési referenst, illetve a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező főosztály vezetőjét. Ebben az esetben a beszerzést először minősíteni kell.
b., A közbeszerzési referens feladata a felmerülő beszerzési igények közbeszerzési
szempontból történő minősítése, azaz annak megítélése, hogy a beszerzés a közbeszerzési
törvény hatálya alá tartozik.
c., A megrendelést kezdeményező szervezeti egység saját hatáskörben történő beszerzésre,
illetve meglévő szerződés módosítására kizárólag a közbeszerzési referens által előzetesen
írásban jóváhagyott esetben kerülhet sor. A megrendelést kezdeményező szervezeti egységek
önállóan – közbeszerzési referens jóváhagyása nélkül – szerződést nem köthetnek,
megrendelést közvetlenül szállítónak nem küldhetnek.
d., Az ajánlatkérő beszerzéseinek típusait a közbeszerzési referens a megrendelést
kezdeményező szervezeti egységek közreműködésével kategorizálja, amely besorolás
meghatározza, hogy mely beszerzések képeznek a Kbt. szempontjából összeszámítandó
beszerzést.
e., Minden szervezeti egység köteles írásban jelezni a beszerzési igényeit a közbeszerzési
referensnek. A beszerzési igényt nem csak új igény felmerülésekor kell megküldeni, hanem
akkor is, amikor egy már megkötött szerződés terhére lehívás történik.
f., Az új beszerzési igény minősítése előzetes, a jelen szabályzat mellékletében található
formanyomtatvány (beszerzés-minősítő lap) kitöltésével történik (1. számú melléklet).
g., A közbeszerzési referens a kitöltött adatlap alapján legkésőbb 5 munkanapon belül
minősíti a beszerzést, és határoz a választott beszerzési eljárás módjáról (rövid indoklással).
Amennyiben a közbeszerzési referens megítélése szerint a megrendelést kezdeményező
szervezeti egység saját hatáskörében, önállóan lefolytathatja az eljárást, akkor a minősített
adatlap kézhezvétele után a megrendelést kezdeményező szervezeti egység a beszerzési
eljárást lefolytathatja, az értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályozás alapján.
h., Amennyiben a közbeszerzési referens a minősítés során megállapítja, hogy közbeszerzési
eljárás lefolytatására van szükség, a 6. pont (1) bekezdésben írtak szerint folytatódik az
eljárás.
(3) Már megkötött szerződés (pl.: keretmegállapodás) terhére történő beszerzési igény esetén a
mellékelt formanyomtatvány (lehívási igény) kitöltésével kell kezdeményezni a közbeszerzési
referensnél az eljárás megindítását (2. számú melléklet).
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7. pont
Közbeszerzési eljárások előkészítése
(1) Az egyes eljárások előkészítését a közgyűlés elnöke/megyei főjegyző hagyja jóvá, rendeli el.
Az eljárások előkészítését és irányítását a közbeszerzési referens végzi, ő felel az azzal
kapcsolatos (másra nem delegált) feladatok ellátásáért.
(2) Az előkészítés körébe tartozó feladatok különösen:
- becsült érték meghatározása,
- helyzet-, illetőleg piacfelmérés,
- eljárási rend és típus kiválasztása,
- felhívás elkészítése,
- releváns határidők, határnapok megjelölése (ideértve az egyes hatáskörök gyakorlóira
vonatkozó határnapot és határidőt is),
- dokumentáció elkészítése különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a
szerződéstervezetre (szerződési feltételekre),
- bevonandó személyek megbízása.
(3) Az egyes közbeszerzési eljárások előkészítése során – különösen a becsült érték és a
beszerzésekkel kapcsolatos követelmények meghatározása során – a közbeszerzés tárgyával
kapcsolatban megfelelő szakértelemmel rendelkező személy bevonása kötelező.
(4) A helyzet-, illetőleg piacfelmérést a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező
főosztály végzi oly módon, hogy lehetőség szerint 3 db előzetes, indikatív árajánlatot kér be
az adott eljárás vonatkozásában.
(5) Az előkészítést úgy kell megvalósítani, hogy a közbeszerzési eljárás a közbeszerzési tervben
meghatározott időpontban megindítható legyen.

8. pont
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek
(1) A közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszában (így különösen annak előkészítése, a felhívás
és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során) az ajánlatkérő nevében eljáró,
illetőleg az eljárásba bevont személyeknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.
(2) A külső közreműködő igénybevételénél figyelembe kell venni, hogy az ajánlatkérő nevében
eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg a Kbt. 8.§ (1) bekezdés szerinti
követelménynek, ha a tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói,
illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szervezet javára
tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki megfelelő szakértelemmel
rendelkezik.
(3) Amennyiben az eljáráshoz szükséges szakértelem a szervezeten belül nem biztosítható
megfelelően, külső közreműködő bevonásával kell a jogszabályoknak való megfelelést
biztosítani. A külső közreműködő személyére a közbeszerzés tárgya szerinti illetékes
főosztály tesz javaslatot.
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(4) A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés továbbá
versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű
közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa
által vezetett névjegyzékben szereplő (www.kozbeszerzes.hu lapról elérhető), hivatalos
közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni. Az Európai Unióból származó forrásból
támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független
hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásáról a közbeszerzési referens gondoskodik.

9. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:
Közbeszerzési munkacsoport
(1) A jelen szabályzat 6. pont (1) bekezdése szerinti közgyűlés Elnöke/megyei főjegyző által
hozott döntést követően a közbeszerzési referens haladéktalanul köteles gondoskodni a
közbeszerzési munkacsoport (továbbiakban: munkacsoport) megalakításáról. A
munkacsoport tagjait a közgyűlés elnöke/megyei főjegyző bízza meg. A megbízólevelek
kiküldése a közbeszerzési referens feladata (3. számú melléklet).
(2) A munkacsoport legalább a következő személyekből áll:
- közbeszerzési referens, mint a munkacsoport vezetője,
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező főosztály/iroda vezetője, vagy
az általa delegált személy vagy (megfelelő szakértelem hiányában) külső szakértő,
- a pénzügyi főosztály vezetője vagy az általa delegált személy, vagy (megfelelő
szakértelem hiányában) külsős szakértő,
- a stratégia fejlesztési főosztály vezetője, vagy az általa delegált személy,
szükség szerint külső közbeszerzési lebonyolító, hivatalos közbeszerzési tanácsadó,
- döntéshozó által delegált személy.
(3) A munkacsoport főbb feladatai a következők:
- becsült érték meghatározása,
- eljárási rend és típus kiválasztása, mely során figyelembe kell venni, hogy a legnagyobb
versenyt biztosító eljárási forma kerüljön kiválasztásra, kivéve ha objektív okok miatt a
Kbt. által biztosított körben más eljárási forma az indokolt,
- felhívás elkészítése, kizáró okok és alkalmassági feltételek meghatározása,
- eljárási határidők, határnapok megjelölése (ideértve az egyes hatáskörök gyakorlóira
vonatkozó határnapot és határidőt is),
- dokumentáció elkészítése, különös tekintettel a közbeszerzési műszaki leírásra és a
szerződéstervezetre (szerződési feltételekre). A szerződéstervezet (szerződési feltételek)
elkészítésébe a jogi szakértő valamint a közbeszerzési referens bevonása kötelező. A jogi
szakértő és a közbeszerzési referens felel a szerződés jog- és célszerűségéért,
- kiegészítő tájékoztatás megadása,
- részvétel a konzultáción, helyszín bejáráson, jegyzőkönyv felvétele és megküldése az
eljárásban érintett szervezeteknek,
- részvételi jelentkezések, ajánlatok felbontása, jegyzőkönyv felvétele és megküldése az
eljárásban érintett szervezeteknek.
(4) A munkacsoport megbízása az adott közbeszerzési eljárás lezárásáig tart. A munkacsoport
tagjainak kijelölésekor – illetve helyettesítések esetén – figyelembe kell venni a Kbt.
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idevonatkozó rendelkezéseit. A munkacsoport megalakulásakor részletesen ismertetni kell a
tagokkal az összeférhetetlenségi előírások tartalmát és annak következményeit.
(5) A munkacsoport összehívásáról a közbeszerzési referens gondoskodik. A munkacsoport
minden üléséről emlékeztető készül, melynek összeállítása a közbeszerzési referens feladata.
A munkacsoport első ülésén kell meghatározni az eljárás főbb paramétereit, így különösen a
becsült értéket, eljárási rendet és típust, kizáró okokat és alkalmassági feltételeket, releváns
határidőket.
(6) Az első ülést követően a közbeszerzési referens gondoskodik – a munkacsoport tagjainak
bevonásával – az eljárást megindító hirdetmény, illetve adott esetben a dokumentáció
összeállításáról. A hirdetményt, illetve dokumentációt a munkacsoport összes tagjának a
közbeszerzési referens küldi meg..
(7) A közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési referenshez, vagy a lebonyolítóhoz beérkezett
szakmai (közbeszerzés tárgya szerinti vagy pénzügyi) jellegű kérdéseket a közbeszerzési
referens haladéktalanul megküldi a munkacsoport tagjainak, akik gondoskodnak a válasz
megfogalmazásáról. A kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési referens vagy lebonyolító
juttatja el a részvételre jelentkezők, illetőleg ajánlattevők (továbbiakban: ajánlattevők)
számára.
(8) Az esetleges konzultáción, illetve helyszíni bejáráson a munkacsoport legalább egy tagja
köteles részt venni. A felmerült kérdéseket a munkacsoport tagjai a konzultáció során
megválaszolhatják, vagy a (7) bekezdés szerinti szabályokat is megfelelően alkalmazhatják. A
konzultációról a jegyzőkönyvet a közbeszerzési referens vagy lebonyolító készíti el és juttatja
el ajánlattevőknek.
(9) A részvételi jelentkezések, ajánlatok (továbbiakban: ajánlatok) bontásán a munkacsoport
legalább két tagja, vagy a lebonyolító szervezet két képviselője köteles részt venni. Az
ajánlatok bontásáról a közbeszerzési referens vagy lebonyolító készíti el a jegyzőkönyvet és
juttatja el ajánlattevőknek.

10. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:
Bíráló Bizottság
(1) Minden közbeszerzési eljárás lebonyolításának döntés-előkészítése érdekében bíráló bizottság
(továbbiakban bizottság) kerül felállításra. Egyidejűleg több bizottság is működhet, így egy
személy akár egyszerre több bizottság tagja is lehet. A bizottságban az önkormányzat
szervezeteivel alkalmazotti jogviszonyban nem álló személy is részt vehet (a továbbiakban:
külső tag).
(2) A bizottság megbízatása az ajánlatok felbontásától az eljárás végéig tart, ami az eredményről
vagy eredménytelenségről szóló tájékoztató hirdetmény megküldésének időpontja vagy a
szerződéskötés napja.
(3) A bizottság tagjait minden közbeszerzési eljárás esetén - a közbeszerzési referens javaslatára írásban a döntéshozó jelöli ki. Tagjai elsősorban a munkacsoport tagjai közül kerülnek ki. Az
önkormányzati hivatal dolgozóinak bizottsági taggá történő kijelöléséhez a megyei főjegyző
egyetértése szükséges.
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(4) A bizottság legalább 4 főből áll, és kötelező tagjai a következők:
- közbeszerzési referens,
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező főosztály/iroda vezetője, vagy
az általa delegált személy vagy (megfelelő szakértelem hiányában) külsős szakértő,
- a pénzügyi főosztály vezetője vagy az általa delegált személy vagy (megfelelő szakértelem
hiányában) külsős szakértő,
- a döntéshozó által delegált személy.
(5) A bizottsági tagok kijelölésekor – illetve helyettesítések esetén – figyelembe kell venni a Kbt.
idevonatkozó rendelkezéseit. A bizottság megalakulásakor részletesen ismertetni kell a
tagokkal az összeférhetetlenségi előírások tartalmát és annak következményeit.
(6) A bizottság elnökét a döntéshozó jelöli ki, aki a bizottság munkáját irányítja.
(7) A bizottság tagjainak kötelező személyesen részt venni a bizottság munkájában és a
bizottsági üléseken. Amennyiben valamely tag a részvételre akár csak időlegesen is
lehetetlenné válik (betegség, szabadság stb.), köteles azonnal jelezni azt a bizottság
elnökének, aki új bizottsági tag személyére tesz javaslatot.
(8) A bizottság határozatképes, amennyiben a kijelölt tagok több mint fele jelen van. Szavazás
esetén minden bizottsági tag szavazata azonos értékű. A bizottság döntéshozatalához a
jelenlévő tagok több mint felének azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. Személyi kérdések során a tagok saját magukról nem
szavazhatnak.
(9) A bizottság feladatai:
- A bizottság tagjainak általános és kötelező feladata az üléseken való aktív részvétel, az
ülésekre való felkészülés, a bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés.
- A bizottság tagjainak nevesített feladatai a következők:
• összeférhetetlenségi nyilatkozatok megtétele,
• szakmai állásfoglalás az ajánlat tartalmának megfelelősségéről,
• az ajánlatok értékelése és pontozása (alkalmasság, érvényesség, illetve a
részszempontok alapján),
• a döntéshozónak előterjesztés készítése a következő témákban:
o ajánlattevő(k) alkalmassága, alkalmatlansága,
o ajánlattevő(k) kizárása,
o ajánlat(ok) érvényessége, érvénytelensége,
o az eljárás eredményessége, eredménytelensége,
• A döntéshozónak írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a javasolt
beszerzésről és nyertes ajánlattevő személyéről (döntés-előkészítő anyag
összeállítása).
• Megyei főjegyző szakmai támogatása jogorvoslati eljárás esetén (a Bizottság
mandátumának megszűnése után is).
(10) A bizottság elnökének feladatai különösen a következők:
• a bizottság összehívása,
• az ülések vezetése,
• az ülések napirendjének megállapítása,
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az új tagok személyére vonatkozó javaslatok megtétele a Döntéshozónak, továbbá
adott tag felmentésének kezdeményezése abban az esetben, ha a tag tartósan nem tud
részt venni a Bizottság munkájában, vagy vele szemben összeférhetetlenség merül fel.
a bizottság törvényes működésének biztosítása,
szavazások lebonyolítása, a szavazás eredményének megállapítása, szavazategyenlőség
esetén döntés meghozatala,
a bizottsági döntés-előkészítő anyagok végső tartalmi-formai jóváhagyása, illetve
beterjesztése a döntéshozó elé,
az eljárás lezárásának kezdeményezése a döntéshozónál.

(11) A bíráló bizottság az eljárási határidőkre úgy tesz javaslatot, hogy megfelelő időt biztosítson a
döntéshozó számára az előterjesztések megismerésére.

11. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:
Döntéshozó
(1) Somogy Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében lebonyolított közbeszerzések
esetében döntéshozó a közgyűlés elnöke. Jogszabály külön rendelkezése, vagy közgyűlési
döntés alapján döntéshozó lehet a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése is.
(2) Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala, mint ajánlatkérő nevében lebonyolított
közbeszerzések esetében döntéshozó a megyei főjegyző.
(3) A döntéshozó jogosult az eljárás belső felelősségi rendjének megállapítására, a bíráló
bizottság felállítására, az eljárás megindítására, az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció
elfogadására, valamint az eljárás eredményének megállapítására.
(4) Közbeszerzési eljárás megindítására azt követően kerülhet sor, hogy a döntéshozó által
megjelölt személy az eljárást megindító hirdetmény egy példányát kézjegyével ellátva
(ellenjegyezve) eljuttatja a közbeszerzési referensnek. Külső lebonyolító esetében az
ellenjegyzést a belső felelősségi rend szabályozza.
(5) A döntéshozó főbb feladatai az eljárás során a következők:
• A munkacsoport, illetve a Bíráló Bizottság döntés-előkészítő anyagai alapján döntések
meghozatala
o ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadásáról,
o ajánlattevő(k) alkalmasságáról,
o ajánlattevő(k) kizárásáról,
o ajánlat(ok) érvényességéről,
o az eljárás eredményéről.
• Nyertes ajánlattevő, illetve második legjobb ajánlattevő személyének megállapítása.
• Döntés az eljárás lezárásáról.
(6) Amennyiben a döntéshozó az eljárás eredménytelensége mellett dönt, köteles döntésében
megjelölni, hogy indít-e új eljárást ill. döntését a Kbt. kógens szabályai alapján indokolnia
kell.
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(7) A döntéshozó köteles a döntését olyan – feltéve, hogy az előterjesztést határidőben kézhez
vette – időpontban meghozni, hogy az az eredményhirdetés korábban (hirdetményben,
felhívásban, dokumentációban, stb.) megjelölt időpontjában kihirdethető legyen.
(8) A döntéshozó felel a döntés jog-, és célszerűségéért.

12. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:
Megrendelést kezdeményező szervezeti egység
(1) A megrendelést kezdeményező szervezeti egységek a hivatal ügyrendjében megjelölt
szervezeti egységek lehetnek.
(2) Az adott közbeszerzési eljárásban a megrendelést kezdeményező szervezeti egységnek az
eljárás során az alábbi feladatai vannak:
• A beszerzés minősítésére szolgáló adatlap kitöltése és benyújtása a közbeszerzési referens
felé.
• A kellő információ nyújtása a közbeszerzési referensnek az indítani kívánt beszerzésekről,
ami alapján megállapítható a közbeszerzési eljárás szükségessége és az alkalmazandó
eljárás típusa.
• Tervdokumentumok, engedélyek rendelkezésre állásának biztosítása a közbeszerzési
referens által megjelölt példányszámban.
• A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések teljesítéséről szóló jelentés
megküldése a közbeszerzési referensnek (5. számú melléklet).

13. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:
Pénzügyi Főosztály
(1) A pénzügyi főosztálynak a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a következő feladatai
vannak:
• az adott közbeszerzésre vonatkozó forrás meglétének igazolása, a felelősségi rend
ellenjegyzése,
• számla kiállítása (átutalással történő teljesítés esetében a szakértő írásos
kezdeményezésére) az ajánlatkérési dokumentációt megvásárlók számára,
• az ajánlattevők által benyújtott pénzügyi-számviteli jellegű kérdések megválaszolása, a
válaszok eljuttatása a szakértő által megjelölt határidőre,
• a közbeszerzési referens értesítése a befolyt ajánlati biztosítékokról, illetve az ajánlati
biztosítékok és az ajánlatkérési dokumentáció ellenértékének visszautalásáról,
• az önkormányzat vezetése számára rendszeres vagy alkalomszerű pénzügyi kimutatások
készítése a közbeszerzéshez kapcsolódó költségekről és bevételekről.

14. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:
Közbeszerzési tanácsadó, lebonyolító
Az önkormányzat közbeszerzési tevékenysége során a közgyűlés elnöke/megyei főjegyző
jóváhagyásával lehetőség van külső szakértő bevonására. Ennek formái a következők lehetnek:
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(1) Közbeszerzési szaktanácsadás: a közgyűlés elnöke, a megyei főjegyző vagy a közbeszerzési
referens javaslatára az önkormányzat a közbeszerzési feladatainak ellátása, illetve az egyes
közbeszerzési eljárások során beazonosított közbeszerzési és / vagy jogi kérdésekben eseti
állásfoglalást, szakvéleményt kérhet. Az elkészült szakvéleményeket a Közbeszerzési referens
köteles megőrizni és az érintett eljárás anyagaihoz csatolni.
(2) Amennyiben a hivatal (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező főosztály)
nem rendelkezik a beszerzés tárgyára vonatkozóan megfelelő szintű szakértelemmel
rendelkező munkatárssal, vagy a beszerzés tárgyának komplexitása, specialitása indokolja,
lehetőség van külső (pl. műszaki) szakértő bevonására. A külső szakértő jelen szabályzattal
összhangban vonható be a munkacsoport, illetve a bíráló bizottság munkájába.
(3) Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása: az ajánlatkérőnek lehetősége van külső
szakértő megbízására közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására. Az ilyen esetekben
az eljárás lebonyolításának feltételeit, illetve a döntési és felelősségi kérdéseket (pl. bíráló
bizottság tagjai, stb.) a megbízási szerződésben és külön, csak az adott eljárásra érvényes
felelősségi rendben kell rögzíteni, az eljárás esetében e dokumentum tölti be a Kbt. által
kötelezően előírt szabályozást.

15. pont
A közbeszerzési eljárás résztvevői és feladataik:
Közbeszerzési referens szerepe és feladatai
(1) Annak érdekében, hogy az önkormányzat közbeszerzéseinek lebonyolítása a törvényi
előírásoknak megfelelően történjen, a megyei főjegyző közbeszerzési referenst
(továbbiakban: referens) nevez ki.
(2) A referens fő feladatai:
• az éves közbeszerzési terv összeállítása,
• a konkrét közbeszerzési eljárásokhoz nem kapcsolódó közbeszerzési adatszolgáltatás
elvégzése, nyilvánosság biztosítása a Kbt. előírásainak figyelembevételével,
• a beszerzési igények minősítése,
• hirdetmények feladása,
• dokumentáció rendelkezésre bocsátása ajánlattevők számára,
• a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges valamennyi dokumentum elkészítése,
előkészítése, illetve intézkedés megtétele,
• az eljárás során beérkező kérdések kezelése, a munkacsoport tagjaihoz való eljuttatása, a
beszerzés megrendelését kezdeményező szervezeti egységnek, illetve a kérdés
megválaszolásában hatáskörrel rendelkező szervezeti egységnek vagy szakértőnek,
• részvétel az ajánlatok bontásán,
• döntéshozó döntései alapján az eredményhirdetéshez szükséges dokumentumok
elkészítése, az eredményhirdetés lebonyolítása,
• a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekhez kapcsolódó
tájékoztatás elvégzése,
• jogorvoslati eljárás esetén a Somogy Megyei Önkormányzatot képviselő jogász(ok)
támogatása.
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A bizottság működésével összefüggő minden irat átadás megőrzésre, archiválásra az
illetékes főosztálynak/szervezeti egységnek, illetve a rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos feladatok ellátása.
Jegyzőkönyv készítése:
o Minden bizottsági ülésről.
o Helyszíni bejárásról / konzultációról.
o Az ajánlatok bontásról.
Kimenő faxok, levelek aláíratása az aláírásra jogosult személlyel (személyekkel).
Visszaérkező tértivevények, faxigazolások archiválása, annak ellenőrzése, hogy a
faxigazolásokon a továbbítás „eredményes” volt-e.
Megjelenő hirdetmény ellenőrzése, hogy az megegyezik-e az önkormányzat által
kiküldöttel.
A hirdetmények megjelenésekor értesítés megküldése a munkacsoport tagoknak a
megjelenésről és az eljárás főbb határidőiről.
Az eljárás lezárásakor az ajánlatok összes példányának begyűjtése a bizottság tagjaitól.
Az eljárás adminisztratív lebonyolítása és lezárása.

(3) A referens a hivatalon belül a közbeszerzés területének legfőbb szakmai képviselője, akinek
elsődleges feladata
• közbeszerzési kérdésekben módszertani állásfoglalás kiadása, a Kbt. előírásainak
gyakorlati értelmezése,
• közbeszerzési kérdésekben az Európai Bizottság, a Közbeszerzések Tanácsa és a
Közbeszerzési Döntőbizottság, valamint a bíróságok álláspontjának, döntéseinek,
ítélkezési gyakorlatának megismerése.

III. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ KONKRÉT RENDELKEZÉSEK
16. pont
Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés módosítása
(1) A felek kizárólag akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei,
illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a
szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
(2) Annak megítélése, hogy a szerződés módosítására van-e jogszabályi lehetőség, illetve a
szerződés módosítása új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megtörténhet-e, a
közbeszerzési referens feladata. A módosítás elbírálásakor a referensnek figyelembe kell
vennie a Megrendelést kezdeményező szervezeti egység igényeit és indokait, pl. a határidőkre,
illetve a lényeges piaci körülményekre vonatkozóan.
(3) A közbeszerzési referens feladata a közbeszerzési szerződések módosításáról szóló
tájékoztató elkészítése, a hirdetmény megjelentetéséről való gondoskodás.
(4) Ha a változtatási igények alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, akkor jelen
szabályzat szerint kell megfelelően eljárni.
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17. pont
Jogorvoslati eljárások támogatása
(1) A közbeszerzési jogorvoslatokkal kapcsolatos feladatok ellátása a megyei főjegyző
hatáskörébe tartozik, melyhez az ajánlatkérő külső jogi szakértőt igénybe vehet.
(2) A jogorvoslati eljáráshoz szükséges iratanyagot a közbeszerzési referens állítja össze, és
azonnali hatállyal a megyei főjegyző rendelkezésére bocsátja.
(3) Az ajánlatkérő hivatalos álláspontjának megfogalmazása, valamint az összes iratanyag
eljuttatása az illetékes szervek számára (Közbeszerzési Döntőbizottság, Közbeszerzések
Tanácsa, Európai Bizottság, Fővárosi Bíróság) a közbeszerzési referens feladata. Az érdemi
észrevétel (kereset) megfogalmazásába a megyei főjegyzőt és a jogi szakértőt kötelező
bevonni. A közbeszerzési eljárás iratainak kizárólag a másolatát lehet az illetékes szervek
rendelkezésére bocsátani.
(4) Az ajánlatkérő nevében tett jogi nyilatkozatok előkészítéséhez a megyei főjegyző köteles a
beszerzés tárgyában jártas köztisztviselőt (szakértőt), illetve az eljárást felügyelő bíráló
bizottság tagjait az eljárásba bevonni.

IV. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK
ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
18. pont
Közbeszerzési eljárások ellenőrzése
(1) A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a megye főjegyző
hatáskörébe tartozik, aki ezt a feladatot a belső ellenőrzés szervein keresztül látja el.
(2) Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak
kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és
teljesítésére.
(3) A megyei közgyűlés elnöke évente egy alkalommal, minden év május 31. napjáig köteles
beszámolni a közgyűlésnek az előző évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról.

19. pont
Záró rendelkezések
(1) Az ajánlatkérő szervezetnél közbeszerzést végző, illetve abba bevont személyek és
szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait
áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal
eljárni.
(2) Jelen szabályzat 2009. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően
felmerült közbeszerzések esetében kell alkalmazni. Jelen szabályzat hatálybalépésével
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egyidejűleg a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 55/2004. (VI.24.) ÖK számú
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
közgyűlés elnöke
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1. számú melléklet

BESZERZÉS MINŐSÍTŐ LAP
(új igény minősítésére)
Beszerzést igénylő szervezeti egység
Kapcsolattartó neve, telefonszáma
Beszerzés tárgya
Beszerzés mennyisége
Beszerzés becsült értéke
Beszerzés tervezett kezdete
Szerződés aláírásának tervezett
dátuma
Szerződés időtartama

Javasolt szállító(k) megnevezése
(értékhatár alatti beszerzések esetén)
Az adott évben a hasonló tárgyú
beszerzések becsült összértéke az
igénylő szervezetnél:
A közbeszerzési minősítés kért
határideje

Kaposvár,

…………………………..

……………………………..

főosztályvezető

átvevő
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Kbt. minősítése
Megjegyzés:

Minősítő aláírás,
dátum
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2. számú melléklet

LEHÍVÁSI IGÉNY

meglévő szerződés (keretmegállapodás) terhére történő lehíváshoz
Beszerzést igénylő szervezeti egység
Ügyintéző neve, telefonszáma
Vonatkozó szerződés
(keretmegállapodás) megnevezése
Beszerzés tárgya
Beszerzés mennyisége
Beszerzés becsült értéke
Munka, szállítás tervezett kezdete
Szerződés időtartama/ teljesítés
határideje:
A teljesítés helye
Kaposvár, …....................
Csatolt mellékletek:
- a beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés
teljesítésével kapcsolatos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok
- költségvetési kiírás
főosztályvezető/irodavezető
A közbeszerzési eljárás fedezete a ... évi költségvetés … előirányzata terhére biztosított.
pénzügyi főosztályvezető/aláírás kelte
A közbeszerzési eljárás megindítását javasolom:
megyei főjegyző/aláírás kelte
A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem:
közgyűlés elnöke/aláírás kelte
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3. számú melléklet

MEGBÍZÓLEVÉL
részére
A megbízás tárgya:

közbeszerzési munkacsoport/bíráló bizottság munkájában
való részvétel

A közbeszerzési eljárás tárgya:
A megbízás időtartama:
A megbízottra vonatkozó általános szabályok:
A munkacsoport/bizottság tagja felelős a Közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásainak betartásáért
és a rábízott feladatok végrehajtásáért.
A munkacsoport/bizottság tagjának általános feladata az üléseken való aktív részvétel, az
ülésekre való felkészülés, a bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés, és a
Bizottsági elnök útmutatásainak megfelelően a kijelölt feladatok ellátása.
Munkáját a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles végezni!
Kaposvár,
közgyűlés elnöke/megyei főjegyző

A megbízást elfogadom/ aláírás kelte:
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4. számú melléklet

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍTÁSÁNAK ELRENDELÉSE
Beszerzést igénylő szervezeti egység:
Ügyintéző neve, telefonszáma:
Beszerzés tárgya:
Beszerzés mennyisége:
Beszerzés becsült értéke:
Munka, szállítás tervezett kezdete:
Szerződés időtartama/ teljesítés határideje:
A beszerzés tárgynak részletes ismertetése, műszaki leírás, minőségi követelmények, szerződés
teljesítésével kapcsolatos különleges követelmények, igényelt teljesítési biztosítékok:
Az ajánlattevőkkel szemben támasztott minimum követelmények ( műszaki, szakmai illetve
pénzügyi alkalmasság)
Az eljárásba bevonandó külső szakértő:
Csatolt mellékletek:
- műszaki/tender dokumentáció …pl
- költségvetési kiírás …pl
Kaposvár,
főosztályvezető/ irodavezető
A közbeszerzési eljárás fedezete a … évi költségvetés … előirányzata terhére biztosított.
A külső szakértő alkalmazásának fedezete a ... évi költségvetés … előirányzata terhére
biztosított.
pénzügyi főosztályvezető /aláírás kelte
A közbeszerzési eljárás megindítását javasolom:
megyei főjegyző/aláírás kelte
A közbeszerzési eljárás megindítását elrendelem:
közgyűlés elnöke/aláírás kelte
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5. számú melléklet

JELENTÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Szervezeti egység:
Ügyintéző neve, telefonszáma:
A szerződés meghatározása:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve, címe:
A szerződéskötés időpontja:
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
A szerződést módosították-e:
Egyéb információk:
Kaposvár,
főosztályvezető/ irodavezető
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58/2009.(VI.12.) KH
A Somogy Megyei Közgyűlés 69/2007.(VII.5.) sz.
határozatával elfogadott Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának
módosítása
A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának
módosításait elfogadja.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: értelem szerint
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A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzata
(az előterjesztésben megjelölt módosításokkal egységes szerkezetben)

A szabályzat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 17/B.
pontja alapján megalkotott, a Somogy Megyei Közgyűlés 14/2007 (VII.30.) ÖR. sz.
rendeletében Feljogosított Szervezetként kijelölt Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
vonatkozásában a helyben központosított közbeszerzési eljárások előkészítésének,
lefolytatásának és ellenőrzésének belső felelősségi és dokumentálási rendjét szabályozza.
I. Értelmező rendelkezések
1. Fogalmak:
a) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, ide értve a
végrehajtásával kapcsolatban kiadott egyéb rendeleteket is.
b) Rendelet: Somogy Megyei Közgyűlés 14/2007. (VII.30.) ÖR. sz. rendelete
c) résztvevő szervezet: a rendelet alapján kötelezően ill. önkéntesen a helyben
központosított közbeszerzés rendszerében részt vevő szervezet, ill. a csatlakozási jog
gyakorlása során a csatlakozási jog gyakorlására irányuló cselekmények esetén a
csatlakozási joggal felruházott szervezet.
d) rendszer: a helyben központosított közbeszerzés rendszere
e) munkanap: minden egyes, a naptárban munkanapként meghatározott nap,
függetlenül attól, hogy az adott intézményben az adott munkanapon van-e
munkavégzési kötelezettség
f) felettes: a munkavállaló vonatkozásában közvetlen utasítás adására jogosult
személy,
g) külső szervezet: a beszerzések lebonyolításában bármilyen feladatot (tanácsadói,
szakértői, mérnöki, stb.) polgári jogi szerződés alapján eljáró természetes vagy jogi
személy (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság).
2. Az I. fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Rendelet és a Somogy Megyei
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
II. A szabályzat hatálya
1. A szabályzat hatálya (tárgyi hatály) alá tartoznak a Rendelet alapján a helyben
központosított közbeszerzés rendszerébe tartozóként meghatározott közbeszerzések és
beszerzési tárgyak.
2. A beszerzési tárgyak fogalmára (elhatárolásukra) ill. a beszerzések értékének
megállapítására a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
3. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalra, mint
ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetre, résztvevő szervezetekre.
4. Jelen fejezet időbeli hatálya megegyezik a Rendelet időbeli hatályával.
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III. A közbeszerzési eljárások lefolytatása
1. A közbeszerzések tervezése, előkészítése, az eljárás dokumentálási rendje
1. A költségvetési év elején, április 15. napjáig a feljogosított szervezetnek (ill. a nem a
rendszerbe tartozó beszerzések esetén a rendszerben részt vevőknek is) éves közbeszerzési
tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv
elkészítése előtt indokolt esetben lehet indítani közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben
szintén megfelelően szerepeltetni kell.
2. Az éves statisztikai összegzés tárgyévet követő május 31. napjáig történő elkészítésére és
megküldésére az 1. pont irányadó.
3. A közbeszerzési és a beszerzési eljárások minden egyes mozzanatát - annak előkészítésétől
az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban dokumentálni kell.
4. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés
teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni, melyet ajánlatkérőként a feljogosított szervezet
köteles teljesíteni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat
annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.
5. Jelen pontban foglalt feladatok jogszerű és határidőn belüli ellátásáért (a rendszerben részt
vevő szervezet közbeszerzési tervének és éves statisztikai összegzésének elkészítésének
kivételével) a feljogosított szervezet Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztálya felel.
2. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskörök, felelősségi kör és rend
1. Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az ajánlatkérésre feljogosított szervezet munkamegosztásának megfelelően - a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztálya gyakorolja.
2. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok
értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az
eljárásba bevont személyeknek, szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti,
közbeszerzési, jogi, pénzügyi és műszaki - szakértelemmel kell rendelkezniük.
3. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személynek, vagy
szervezetnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy vele szemben nem áll fent a Kbt. 10.§-a
szerinti összeférhetetlenség.
4. Az eljárásban résztvevőket titoktartási kötelezettség terheli arra vonatkozóan, hogy a
közbeszerzési eljárással összefüggésben tudomásukra jutott információt, üzleti titkot
bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják ki.
5. Közbeszerzési eljárás megindítására azt követően kerülhet sor, hogy a döntéshozó által
megjelölt személy az eljárást megindító hirdetmény egy példányát kézjegyével ellátva
(ellenjegyezve) eljuttatja a közbeszerzési referensnek. Külső lebonyolító esetében az
ellenjegyzést a belső felelősségi rend szabályozza.
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3. A feljogosított szervezet szervezeti egységeinek hatásköre
1. A helyben központosított közbeszerzési rendszerben az ajánlatkérésre feljogosított szerv a
Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala. E feladatkörében elsődleges felelősségi körben
annak Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztálya jár el.
2. Ahol e szabályzat valamely feladatot a feljogosított szervezet valamely szervezeti
egységére telepít, ott felelősként mindig az adott szervezeti egység (pl.: iroda) vezetőjét kell
érteni.
3. A Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály feladata a rendszer működtetése, különös
tekintettel a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása.
4. A feljogosított szervezet a feladatok ellátása érdekében formanyomtatványok kötelező
alkalmazását írhatja elő. A formanyomtatványok bevezetéséről és megszűntetéséről
(módosításáról) annak kötelező alkalmazására meghatározott kezdő időpont előtt legalább tíz
munkanappal valamennyi érintett szervezetet a nyomtatvány egyidejű megküldésével együtt a
Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály értesíti.
5. A feljogosított szervezet beszerzés tárgya szerint illetékes Főosztálya (továbbiakban
Főosztály) és a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály készíti elő és bonyolítja le - szükség
szerint külső szervezet bevonásával - a közbeszerzési eljárásokat.
6. Az egyes közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása érdekében legalább három
főből álló munkacsoportot kell létrehozni. A munkacsoport tagjait a feljogosított szervezet
hatáskörrel rendelkező Főosztálya (több Főosztályt érintő esetben Főosztályai), a Főjegyzői
Titkárság Főjegyző, valamint, a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály vezetője jelöli ki az
eljárás megindítására vonatkozó döntés tudomására jutásától számított két munkanapon belül.
Ha a rendszer keretén belül lefolytatott beszerzésnek nincs tárgy szerint hatáskörrel
rendelkező Főosztálya, a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály kezdeményezésére a
beszerzéssel érintett részt vevő szervezet vezetője/vezetői jelöl(nek) tagot a munkacsoportba,
aki ellátja a Főosztály által delegált tag feladatait. A munkacsoport feladata a közbeszerzési
eljárások előkészítése és lebonyolítása során minden olyan feladat ellátása, melyet jogszabály
vagy jelen szabályzat nem utal más személy vagy szervezet hatáskörébe.
7. A hatáskörrel rendelkező Főosztály (Főosztályok) által delegált tag feladata:
a) A beszerzési tárgy jellemzőinek részletes megfogalmazása (pénzügyi, műszaki,
piaci paraméterek alapján), a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően figyelembe véve a
beszerzésekkel érintett résztvevő szervezet véleményét is.
b) Javaslattétel az ajánlattevők műszaki alkalmassági ismérveire, ide értve a
minimumkövetelményeket is,
c) Javaslattétel az elbírálás szempontjára / részszempontjaira, értékelési
módszertanára,/
d) A dokumentáció szakmai részének elkészítése (közbeszerzési műszaki leírás) és
részvétel a részletes szerződési feltételek meghatározásában,
e) Részvétel az ajánlattevőkkel való konzultáción, részvétel a kiegészítő tájékoztatás
teljesítésében,
f) A beérkezett ajánlatok feldolgozásában, az értékelés döntés előkészítésében való
részvétel,
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g) A szerződés aláírásra való előkészítésében való részvétel,
h) Az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének
előkészítése,
i) A szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, utógondozási feladatok ellátása és
szükség esetén a műszaki ellenőri teendők biztosítása, probléma esetén ennek
haladéktalan jelzése a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály felé,
j) Minden egyéb olyan szakmai feladat ellátása a beszerzés előkészítésétől a
teljesítésig ill. a teljesítést követően a helytállási szakasz végéig, melynél a megfelelő
szakértelem az adott szervezeti egységnél áll rendelkezésre,
k) Javaslattétel az ajánlattevők pénzügyi alkalmassági ismérveire, ide értve a
minimumkövetelményeket is.
8. A Főjegyzői Titkárság Főjegyző által delegált tag feladata:
a) Részvétel az elbírálás szempontjának / részszempontjainak, értékelési
módszertanának kialakításában
b) Részvétel a részletes szerződési feltételek meghatározásában, szerződéstervezet
elkészítésében,
c) Részvétel a szerződés aláírásra való előkészítésében.
d) Részvétel az ajánlattevőkkel való konzultáción, részvétel a kiegészítő tájékoztatás
teljesítésében.
e) Amennyiben az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása ellen jogorvoslati eljárás indul,
részt vesz a jogorvoslati eljárásban.
9. A Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály által delegált tag feladata:
a) A munkacsoport munkájának összefogása. Felel a feladatok jogszerű és határidőben
történő ellátásáért. A munkacsoportban felmerülő vitás kérdések eldöntése, mely nem
terjed ki az egyes – nem közbeszerzési – szakkérdésekre.
b) Az ajánlati, részvételi felhívás, dokumentáció szövegének elkészítése, hirdetmények
közzétételre való megküldése,
c) Részvétel az elbírálás szempontjának / részszempontjainak, értékelési
módszertanának kialakításában,
d) Az ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére kötelezően megküldendő
jegyzőkönyvek, összegezések, értesítések, tájékoztatások elkészítése, megküldése a
Kbt-ben foglalt határidők betartása mellett, kapcsolattartás az ajánlattevőkkel,
e) A beérkezett ajánlatok, részvételi jelentkezések átvétele, feldolgozása, értékelése és
a Bírálóbizottság elé terjesztése,
f) A Bíráló bizottság munkájának segítése, ügyviteli feladatainak ellátása, a
Bírálóbizottság szakvéleményének és döntési javaslatának az ajánlatkérő nevében
eljáró személy elé terjesztése, ajánlatkérői döntés megszövegezése,
g) A szerződés aláírásra való előkészítése, az aláírás érdekében való eljárás,
h) A Közbeszerzések Tanácsa felé fennálló, az adott közbeszerzési eljárással
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése,
i) a közbeszerzési eljárás írásban való dokumentálása,
j) A közbeszerzési eljárás során jelentkező kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan
felmerült kérdések megválaszolása,
k) A közbeszerzési eljárás során esetlegesen felmerült jogorvoslati eljáráshoz
kapcsolódó iratok előkészítése,
l) Kapcsolattartás a külső szervezetekkel, szakértőkkel.

592

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/3. szám

4. A külső szervezettel történő együttműködés
1. Külső szervezet igénybevétele esetén, a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály felügyeli
a külső szervezet tevékenységét
2. A külső szervezettel a kapcsolatot a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály tartja.
3. A Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály és a külső szervezet, annak kiválasztását követő
nyolc munkanapon belül írásban meghatározzák (szükség szerint) az általános, az egyes
eljárások esetén pedig az adott eljárás megindítását követő két munkanapon belül az adott
eljárásban eljáró kapcsolattartó személyeket.
4. A kapcsolattartó személyek távolléte esetén az érintett fél előzetesen írásban közli a
távollévő személy távollétének várható időtartamát és a helyettesítő személyét és
elérhetőségét is megjelöli.
5. A Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály ill. a külső szervezet nyilatkozatait – a Kbt.
szerinti dokumentációs kötelezettség teljesítése érdekében – kizárólag írásban, az átvétel
helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon teheti meg érvényesen. Fentieknek
megfelel az elektronikus levelezés (e-mail) formája is, ha abból a címzett és a megjelenítés
dátuma megállapítható. A címzett köteles az üzenet elolvasásáról a feladónak értesítést
küldeni. Amennyiben a feladó nem kapja meg az üzenet megküldését követő munkanap a
visszaigazolást, köteles azt más úton is megküldeni.
6. Amennyiben a kérdés-állásfoglalás külső szervezet általi megadására irányul az ehhez
szükséges valamennyi információt a kérdésfeltevéssel egyidejűleg közölni kell.
7. Amennyiben iratnak a véleményezése, véglegesítése a külső szervezet feladata, akkor a
Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály az érintett iratnak olyan állapotát köteles megküldeni
a külső szervezet részére, amely valamennyi kikötését a legutolsó állapotnak megfelelően
tartalmazza és amennyiben a feljogosított szervezeten belül egyeztetés vagy külső szakértővel
egyeztetés szükséges, az lefolytatásra került.
8. A feladatok ellátására a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály minden esetben határidőt
köteles megjelölni, melynek elegendőnek kell lennie a megfelelő feladatellátásra.
9. Amennyiben a külső szervezet további információkat kér, akkor azt Megyei Főjegyző által
kijelölt Főosztály köteles tizenöt munkanapon belül a kért formában beszerezni és a külső
szervezet részére megküldeni.
10. Amennyiben a külső szervezet képviselőjének személyes jelenléte szükséges, azt a felek
legalább két munkanappal a kitűzött időpont előtt egyeztetni kötelesek. Az egyeztetést a
Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály kezdeményezi.
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5. Az résztvevő szervezet feladatai általában
1. A résztvevő szervezetek hozzájárulnak a rendszer jog és célszerű, gazdaságos
működéséhez, különösen:
a) tervezik és összesítik éves beszerzéseiket és a megfelelő bontásban eljuttatják a
feljogosított szervhez,
b) javaslatot tesznek a Rendeletben ill. jelen fejezetben meghatározott, a rendszer
működését érintő kérdésekben,
c) biztosítják a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét,
d) folyamatosan figyelemmel kísérik a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály által
közzétett információkat,
e) részt vesznek a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály felkérésére a bíráló
bizottságok munkájában,
f) a szerződések teljesítését nyomon követik, haladéktalanul jelzik a szerződéssel
kapcsolatos információkat,
g) a rendszer működésével kapcsolatban érkezett ill. küldött nyilatkozataikról,
folyamatos, naprakész nyilvántartást vezetnek.
2. A Rendeletben és jelen szabályzatban ill. vonatkozó jogszabályokban meghatározott
feladatok ellátásáért az adott résztvevő szervezet vezetője felelős.
6. A kapcsolattartás alapvető szabályai a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály és a
résztvevő szervezet között
1. A kapcsolatot a résztvevő szervezet vezetője és Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály
vezetője ill. azok írásbeli intézkedése során az abban meghatározott személyek kötelesek
folyamatosan fenntartani.
2. A kapcsolattartó személyt a szabályzat hatályba lépésétől számított tizenöt munkanapon
belül jelölik ki a felek, és erről a másik felet haladéktalanul írásban értesítik. Felek
intézkednek ezzel egyidejűleg a munkaügyi iratok szükséges módosításáról is. A
kapcsolattartó személyben történő változást a felek legkésőbb a tudomásra jutástól számított
munkanapot követő napon írásban jelentik a másik félnek.
3. A Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály a kapcsolattartókról folyamatos, naprakész
nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a kapcsolattartók nevét, munkahelyi és
mobiltelefonszámát, e-mail címét, faxszámát.
4. Abban az esetben, ha valamely kapcsolattartó bármely okból munkahelyétől távol van,
köteles a felettesét – és a kapcsolattartóját – előzetesen (előre nem látható okból bekövetkező
esetben haladéktalanul) értesíteni és a folyamatban lévő ügyekről – lehetőleg írásban –
tájékoztatást adni. Nem mellőzhető az írásbeli tájékoztatás a felettes felé, ha a távollét ideje
alatt bármilyen ismert és az adott személy részvételét kívánó eljárási cselekmény, vagy
bármilyen más határidő vagy határnap jár le.
5. Nyilatkozataikat az érintett szervezetek írásban (tértivevényes, vagy az átvétel idejét más
módon igazoló módon küldött levélben, illetőleg fax útján) tehetik meg. A nyilatkozatot tevő
személy kötelezettsége, hogy az átvétel idejét igazolni tudja. Fentieknek megfelel az
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elektronikus levelezés (e-mail) formája is, ha abból a címzett és a megjelenítés dátuma
megállapítható. A címzett köteles az üzenet elolvasásáról a feladónak értesítést küldeni.
Amennyiben a feladó nem kapja meg az üzenet megküldését követő munkanap a
visszaigazolást, köteles azt más úton is megküldeni.
6. Sürgős – és más közlési módot nem engedő – esetben lehetőség van a szóbeli (telefonos)
közlésre is azzal, hogy erről feljegyzést kell készíteni és az iratok közt elhelyezni.
7. A nyilatkozatok megtételénél a felek a lehető legnagyobb gondossággal kötelesek eljárni. A
késedelmesen, nem megfelelő formában vagy tartalommal megtett vagy megtenni
elmulasztott nyilatkozatok miatt keletkezett kárt ill. költséget az a fél viseli, amelynek
munkavállalója a jogsértést elkövette. Ez nem érinti a munkáltatónak a kárra vonatkozó
megtérítési jogát.
8. Szükség esetén az érintett szervezetek kapcsolattartói helyszíni egyeztetést vagy tárgyalást
tartanak, melyen valamennyi fél képviselőjének jelenléte kötelező. Az eljárási cselekményről
jegyzőkönyv készül, melyet három munkanapon belül (kivéve, ha a felek rövidebb
határidőben állapodtak meg) kell valamennyi félnek megküldeni.
9. A nyilatkozataikat az érintett szervezetek a lehető legrövidebb időn belül kötelesek
megtenni. Amennyiben valamely nyilatkozatot előre láthatólag – el nem hárítható okból –
csak a határidőt (határnapot) követően tud valamely érintett szervezet megtenni, erről az
akadály felmerülésekor azonnal tájékoztatja az érdekelteket.
10. Az érintett szervezetek, amennyiben egy másik féltől bármilyen jognyilatkozatot
igényelnek, az erre vonatkozó felhívásukban kötelesek konkrét határidőt vagy határnapot
meghatározni. Ennek elmaradása esetén a nyilatkozat megtételére vonatkozó határidő öt
munkanap, feltéve, hogy a körülményekből ennél rövidebb határidő nem állapítható meg.
11. A Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály a tevékenységéről (különösen a folyamatban
lévő eljárásokról, azok határidejéről ill. egyéb határidőkről és határnapokról) folyamatosan
tájékoztatja a résztvevő szervezeteket és a külső szervezetet. A tájékoztatás történhet oly
módon is, hogy egységes nyilvántartást vezet melyhez folyamatos, jelszóhoz kötött
hozzáférést biztosít interneten keresztül a részt vevő szervezetnek ill. a külső szervezetnek. A
nyilvántartást úgy kell elkészíteni, hogy abból bármely kapcsolattartó számára valamennyi
releváns határidő egyértelműen azonosítható legyen. A nyilvántartás tartalmazza az egyes
szervezetek által az adott határidőig vagy határnapig ellátandó feladatokat, illetve azok
teljesítésének megtörténtét. A nyilvántartás tartalmazza a rendszer működésével kapcsolatos
valamennyi jelentős tényt és adatot.
12. A rendszerben részt vevő szervezetek kapcsolattartói folyamatosan (legalább munkanapi
rendszerességgel) követik a 11. pontban meghatározott nyilvántartást. A feladat ellátására
akkor is az ott megjelölt határidőre kötelezettek, ha a külön értesítést nem kapták meg, de a
11. pont szerinti nyilvántartásból a feladat egyértelműen meghatározható és a határidő
megállapítható.
13. A megkötött szerződésekről (szerződő fél, szerződésszám, hatály) és a szerződések
alapján beszerezhető beszerzési tárgyakról (annak szerződéses ill. keretszerződés vagy
keretmegállapodás esetén még le nem kötött mennyiségéről, szállítási ill. fizetési határidőkről
ill. egyéb releváns tényekről) a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály 11. pontban
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meghatározott nyilvántartáson belül valamennyi rendszerben részt vevő szervezet
vonatkozásában együttesen ill. külön-külön is kezeli.
14. A résztvevő szervezet valamennyi jelen szabályzattal kapcsolatos, a birtokában lévő
iratokról naprakész nyilvántartást köteles vezetni. A résztvevő szervezet az igényelt, átvett
beszerzési tárgyakról naprakész nyilvántartást vezet.
15. A beszerzésre irányuló eljárás eredményeképpen kiválasztott szerződő féllel a feljogosított
szervezet köti meg a szerződést, mellyel kapcsolatos feladatokat – külső szervezet esetén
annak bevonásával – a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály koordinálja. A kapcsolatot a
Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály – külső szervezet esetén annak bevonásával – tartja a
nyertes ajánlattevővel. Ennek megfelelően a résztvevő szervezet haladéktalanul köteles
jelenteni minden olyan tényt, eseményt, egyéb körülményt, mely a szerződésekkel ill. azok
teljesítésével kapcsolatosak.
16. A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés tartalmától függ, hogy a résztvevő szervezet
jogosult, illetve köteles-e a szerződés teljesítésével kapcsolatban a nyertes ajánlattevő felé
jognyilatkozatot tenni. Ennek hiányában a jognyilatkozatokat a feljogosított szervezet
nevében annak Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály teszi meg a lehető leggyorsabban,
figyelembe véve az esetleges jogszabályban meghatározott határidőket.
17. A résztvevő szervezetek képviselői az eljárások számától és fajtájától függően
rendszeresen a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály vezetőjének kezdeményezésére
egyeztető megbeszélést tartanak, melyen az érintett szervezetek vezetői és – amennyiben
ilyen személy kijelölésre került – a kijelölt kapcsolattartók kötelesek részt venni. Az egyeztető
megbeszélés napirendi pontjait a meghívóban a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály
vezetője jelöli meg, de azok kibővítésére bármely fél javaslatot tehet. A javaslatot a Megyei
Főjegyző által kijelölt Főosztály vezetőjéhez kell eljuttatni, lehetőleg az egyeztető
megbeszélés előtt legalább két munkanappal, aki haladéktalanul értesíti a többi felet az új
napirendi pontról annak érdekében, hogy fel tudjanak készülni. Az egyeztető megbeszélésre
meg lehet hívni a külső szervezet, illetve más érintett szervezet képviselőjét.
7. A Bíráló bizottság és működése
1. A Bíráló bizottság tagjait beszerzésenként jelöli ki a feljogosított szervezet vezetője. A Kbt.
8. §-ának figyelembevételével minden esetben jelölni kell a Bíráló Bizottság tagjai közzé a
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező
személyeket.
2. A Bíráló bizottság ülésén tanácskozási joggal résztvevők köre eljárásonként, esetenként
kerül kijelölésre a Feljogosított Szervezet által
3. A Bíráló bizottság összehívásáról – legalább egy munkanappal az ülés tervezett időpontja
előtt – és a szükséges ügyviteli háttérről a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály
gondoskodik, a Bizottság ülését a Bíráló bizottság elnöke vezeti, mint e testület elnöke.
4. Amennyiben a Bíráló bizottság valamely tagjával szemben összeférhetetlenségi ok merül
fel, akkor az érintett köteles ezt haladéktalanul a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály
vezetőjének bejelenteni. Amennyiben az összeférhetetlenség nem a Bizottság szavazati joggal
rendelkező tagjaival szemben áll fenn, akkor a helyettesítésről a Megyei Főjegyző által
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kijelölt Főosztály vezetője intézkedik, a bizottság kiegészítéséről dönt. A helyettesítésről
szóló döntéseket a tudomásra jutástól számított egy munkanapon belül kell meghozni, kivéve
ha jogszabály alapján erre ennél kevesebb idő áll rendelkezésre.
5. A Bíráló bizottság határozatképes, ha szavazásra jogosult tagjainak többsége jelen van. A
szakvélemény és döntési javaslat elfogadásához a jelenlévő bizottsági tagok több mint felének
támogató szavazata szükséges. Esetleges szavazategyenlőség esetén a testület elnökének
szavazata dönt, ilyen esetben az elnök nem tartózkodhat a szavazástól.
6. A Bíráló bizottság tagjai döntési javaslatukkal kapcsolatosan indoklással ellátott bírálati
lapot töltenek ki, mely tartalmazza a beszerzés tárgyát, a bírálóbizottsági tag nevét, a Bíráló
bizottsági tag döntési javaslatát az ajánlatok elbírálásáról készült értékelési táblázat és egyéb
az eljárás során keletkezett dokumentumok alapján, a Bíráló bizottsági tag döntési
javaslatának indokolását.
7. A Bíráló bizottság üléséről jegyzőkönyv készül.
8. Döntéshozatal
Az eljárás eredményéről szóló döntést a feljogosított szervezet vezetője, a Somogy megyei
főjegyző hozza – a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével -, amelyről
haladéktalanul tájékoztatja a beszerzéssel érintett költségvetési szerv/szervek vezetőit.
IV. A közbeszerzések ellenőrzés
1. A közbeszerzéseket, illetve a közbeszerzési eljárásokat az önkormányzatok ellenőrzésére
külön jogszabály szerint hatáskörrel rendelkező szervek a működésükre előírt eljárási rendben
jogosultak ellenőrizni. Ellenőrzési tevékenységüket az Önkormányzati Hivatal, a
tisztségviselők és a megyei főjegyző kötelesek segíteni, ellenőrzési megállapításaikat pedig
megfelelően hasznosítani kell.
2. Az Önkormányzati Hivatalnál elrendelt belső ellenőrzés során a közbeszerzések, illetve a
közbeszerzési eljárások ellenőrzését önálló vizsgálati szempontként kell szerepeltetni. E
feladat ellátásáért a megyei főjegyző felelős.
3. A megyei főjegyző évente egy alkalommal, minden év április 30. napjáig köteles
beszámolni a közgyűlésnek az előző évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról.
V. Egyéb szabályok
1. A közösségi értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetén, valamint
versenypárbeszéd esetén a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű
közbeszerzéseknél a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadó
igénybevételéről a Megyei Főjegyző által kijelölt Főosztály gondoskodik. A hivatalos
közbeszerzési tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk.
rendelkezései szerint felel.
2. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok
értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő külső szakértőt vehet igénybe. A
szakértő köteles szakértelmével elősegíteni a szakterületéhez tartozó feladatok megfelelő
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ellátását. A szakértő a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. rendelkezései
szerint felel.
3. Amennyiben az eljárás elrendelője tárgyalásos eljárás megindításáról dönt, a tárgyalás
menetéről ezzel egyidejűleg határoz.
4. Amennyiben az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása ellen jogorvoslati eljárás indul, a Megyei
Főjegyző által kijelölt Főosztály és a Főjegyzői Titkárság Főjegyző által kijelölt személy jár
el. Amennyiben külső személy vagy szervezet bevonásával történt meg a közbeszerzési
eljárás lefolytatása, a jogorvoslati eljárásba őket is be kell vonni.
5. A nyilvánosságot (felhívások, tájékoztatók, összegezések, információk, stb. közzététele) a
Kbt. szerint kell biztosítani. Az ajánlatkérő honlapján történő közzétételért a megyei főjegyző
által kijelölt főosztály, valamint az önkormányzati honlap szerkesztősége felelősek.
VI. Záró rendelkezések
1. A szabályzat a kihirdetésének napján lép hatályba.
2. A szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően megkezdett közbeszerzésekre kell
alkalmazni.
3. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a közbeszerzésre vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Dr. Vörös Tamás sk.
megyei főjegyző
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59/2009.(VI.12.) KH
A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u.
77.) ingatlanrészének hasznosítására vonatkozó
36/2009.(IV.17.) KH. módosítása
1. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a 10232/16
hrsz-ú 46520 m2 nagyságú táborhely terület hasznosítására - a módosított fizetési feltételekkel történő nyilvános ajánlattételi felhívás ismételt közzétételét.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a 10232/16
hrsz-ú 46520 m2 nagyságú táborhely terület hasznosítására vonatkozó ajánlat külső szakértővel történő
értékelését, valamint felhatalmazza a közgyűlés elnökét az ajánlattevővel való egyeztetésre.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az ajánlati feltételektől eltérő tárgyalásra az ingatlanrész értékesítése, hasznosítása érdekében, figyelemmel az önkormányzat költségvetési
bevételeinek ütemezésére, illetve a pénzügyi stabilitásra, valamint a jövő évi költségvetés egyensúlyának előkészítésére.
4. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul, hogy az
eredménytelen pályázati eljárásban résztvevő ajánlattevő a pályázati dokumentáció megvásárlása nélkül
részt vehessen az újabb eljárásban.
5. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja a közgyűlés
elnökét, hogy a döntés végrehajtása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
60/2009.(VI.12.) KH
A Somogy Megyei Kéményseprő Kft. jövője
1. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a Somogy
Megyei Kéményseprő Kft.-ben lévő 60,6 %-ot kitevő
üzletrészének 15.619.650Ft vételárért, és a licit tárgyaláson tett 11.5 millió Ft többlet vállalásért a
DHRV Dunaharaszti Regionális Városüzemeltetési
Kft. részére történő értékesítését.
2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az
adásvételi szerződés aláírására.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli, hogy az
adásvételi szerződés megkötése során feltételként érvényesüljön, miszerint a Somogy Megyei Kéményseprő Kft-vel szerződésben álló települések részére
legalább 3 hónap álljon rendelkezésre arra az esetre,
ha szolgáltatót kívánnak váltani.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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61/2009.( VI.12.) KH
A megyei önkormányzat 10 intézményének gáz
energia megtakarítási beruházása
1. A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért a Szemünk
Fénye Program keretében 10 megyei intézmény
energia korszerűsítési programjával.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a pályázat benyújtására.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a beruházásokban érintett, tulajdonos önkormányzatokkal való
egyeztetést, és a beruházásokra vonatkozó együttműködési megállapodások megkötését.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
3. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét – az
előző pontokban szereplő feltételek teljesülése esetén
– a bérleti szerződés tervezet aláírására.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
62/2009.( VI.12.) KH
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a
helyi önkormányzatok fejlesztésére benyújtandó
CÉDE pályázatok
1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja „a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a helyi
önkormányzatok fejlesztésére benyújtandó megyei
önkormányzati pályázatokról” című előterjesztést.
Ennek megfelelően módosítja a 43/2009. (IV. 17.)
sz. határozatát, hozzájárul a következő pályázatok
benyújtásához.
1.1. II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola Marcali, Nagyszakácsi telephelyén lévő üzemképtelen szennyvíztisztító berendezés cseréje.
Megvalósulás helye: Nagyszakácsi, Kossuth L.
u. 109.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
2009. év
Megnevezés
3.292.503
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg 18.657.518
Egyéb támogatás
Egyéb forrás
21.950.021
Összesen:
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1.2. A Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és
Módszertani Központ, Kaposvár, Somssich u. 8.
sz. iskolaépületét ellátó kazánház felújítása.
Megvalósulás helye: Kaposvár, Somssich u. 8.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok: Ft-ban
Megnevezés2009
3.184.713
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg 9.554.140
Egyéb támogatás
Egyéb forrás
12.738.853
Összesen:

2. A közgyűlés elrendeli a saját erő 2009. évi költségvetési rendeletben való biztosítását.
3. A közgyűlés utasítja a közgyűlés elnökét, hogy a
céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére vonatkozó pályázatokat a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
4. A közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi, valamint a
Jogi és Önkormányzati Bizottságát, hogy amennyiben a támogatási döntés eredményeként a támogatás
összege csökken, úgy a pótlólag szükséges saját erő
összegének biztosításához hozzájáruljon.
Felelős:

dr. Sütő László a Jogi és Önkormányzati
Bizottság elnöke
Schmidt Jenő a Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint
63/2009.( VI.12.) KH
A Drávakastély Szociális Otthon kastélyosdombói
telephelyének hasznosítása
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére 15 évre biztosítja a
Drávakastély Szociális Otthon kastélyosdombói telephelye épületének használatát családok átmeneti
otthona kialakítása céljából. A használat részletes
szabályairól szóló megállapodás a közgyűlés szeptemberi ülésén kerüljön előterjesztésre.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. július 1. – Magyar Ökumenikus Segélyszervezet értesítése
2009. augusztus 31. – megállapodás elkészítése
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2. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul ahhoz,
hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a
Drávakastély Szociális Otthon kastélyosdombói telephelye épületében kialakításra kerülő családok átmeneti otthonának a működési engedélye kiadásához
szükséges mértékű felújításokat a saját költségén és
felelősségére a közgyűlés elnökével való egyeztetést
követően az épületen elvégezze. A megállapodás aláírásáig az ingatlanon elvégzett felújítási munkálatok
költségei tekintetében a Somogy Megyei Önkormányzat visszatérítési kötelezettséget nem vállal.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
64/2009.( VI.12.) KH
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a
helyi önkormányzatok fejlesztésére benyújtandó
megyei önkormányzati pályázatok
A közoktatási intézmények feladatarányos finanszírozása
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a középfokú oktatási
intézmények tekintetében a feladatarányos finanszírozást 2009. szeptember 01-től bevezeti. A többi intézménytípus esetében 2010. január 01-től tervezi a
bevezetést.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. szeptember 01.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés az általa fenntartott
intézmények 2010. évi költségvetésének tervezésekor, a működési kiadási előirányzatok meghatározásánál az egységes elveken alapuló feladatfinanszírozást alkalmazza.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. évi költségvetés készítése
3. A Somogy Megyei Közgyűlés a feladatfinanszírozásnál alkalmazott elveket, mutatókat szükség szerint, de legalább évente – első alkalommal 2010. június 15-ig – felülvizsgálja, szükség esetén módosítja.
A feladatfinanszírozás célját, elveit, módszereit a határozat 1. számú melléklete, a finanszírozáshoz alkalmazott mutatókat a 2. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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1. számú melléklet
A feladatfinanszírozás célja, elvei, módszerei
1. Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése a partnerek számára is áttekinthető
rendszerben, ellenőrizhető módon a fenntartásában lévő valamennyi közoktatási
intézményt a feladatához mérten azonos mértékben lát el erőforrásokkal. Így
biztosítja az intézményei – és ezen belül az intézményekben levő tanulók számára – az
esélyegyenlőséget.
2. A feladatfinanszírozás az intézményi működés szakmai, személyi, pénzügyi,
gazdálkodási peremfeltételeit rögzíti.
3. A feladatfinanszírozási rendszer biztosítja és tiszteletben tartja az intézményi
autonómiát. Az intézmények a belső életük megszervezéséhez, szakmai
munkájukhoz, működésükhöz önrendelkezési joggal rendelkeznek.
4. A feladatfinanszírozási rendszer rugalmasan illeszkedik az állami normatív
támogatás rendszeréhez és az intézmények mindenkori feladataihoz.
5. Az adott tanévben az intézmények a pedagógiai programjuk megvalósításához a
feladatfinanszírozási programmal számított heti összes finanszírozott tanítási órák
számát (heti tanítási időkeret) nem léphetik túl.
6. Az órakedvezményeket a fenntartó a törvényi minimumon biztosítja.
7.

A megyei fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottak szociális és egyéb
juttatásairól a közgyűlés dönt.

8. Ha a fenntartó egy adott időszakban a feladatok elvégzéséhez a szükséges
erőforrásokkal nem rendelkezik, akkor intézményenként megjelöli azokat a feladatokat
– a kötelezően ellátandó feladatok kivételével –, amelyeket az adott időszakban az
intézménynek nem kell elvégeznie.
9. A feladatfinanszírozási rendszer lehetővé teszi a fenntartói normákon alapuló,
minőségelvű többlet-finanszírozást is.
10. Az intézmények költségvetési előirányzatainak meghatározása, tervezése a fenntartó
által biztosított számítógépes programcsomaggal történik.
A programcsomag részei:
-

intézményi bértáblázatok,

-

a
különböző
programegységek,

-

költségvetési segédtáblázatok,

-

az étkeztetés finanszírozási programjai,

-

összesítők, jelentések.

intézménytípushoz

tartozó

feladatfinanszírozási

11. A nem önkormányzati döntéstől függő változásokat (törvényi változás, fogyasztói árak
stb.) a programok paraméterezésénél évente figyelembe kell venni.
12.
13. A feladatfinanszírozási rendszer működtetéséhez az intézményeknek évente rendesen
kétszer kell adatokat szolgáltatniuk az aktuális útmutatók alapján:
a) a tanév kezdete előtt, legkésőbb július 15-ig,
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b) a költségvetés tervezési fázisában, legkésőbb november 1-ig.
Ezen alkalmakon kívül, indokolt esetben (törvényi változás, a feladat jelentős
változása, a bérek időközi változása stb.), a fenntartó egyéb időpontban is elrendelhet
részleges vagy teljes adatszolgáltatást.
14. Az intézmények által szolgáltatott adatok valódiságáért az intézményvezetők
fegyelmileg felelnek. A beérkező adatokat az önkormányzati hivatal szakosztályai
ellenőrzik, majd a szükséges egyeztetések, javítások után történik csak a
feladatfinanszírozási programok adatokkal való feltöltése.
15. A feladatfinanszírozás nem tartalmaz felújítási, fejlesztési előirányzatokat.
16. Az intézményi költségvetések tervezésekor a feladatfinanszírozási rendszer az oktatás
– nevelés tervezését az oktatáshoz kapcsolódó egyéb feladatoktól (pl. diákétkeztetés)
elkülönítve kezeli.
17. Az intézmények fajlagos működési költségeinek, hatékonyságának összehasonlítására
a feladatfinanszírozási rendszer egységes mutatókat használ. Ezek az alábbiak:
a) az egy ekvivalens tanulóra jutó személyi, dologi és összes költségek;
b) az egy tanítási órára jutó személyi, dologi és összes költségek.
18. Az ekvivalens tanulói létszám speciális feladatmutató. Értékének meghatározása két
lépésben történik.
Először az egy adott feladathoz tartozó ekvivalens tanulói létszámot határozzuk meg.
Ezt úgy kapjuk meg, hogy az adott feladatban érintett tanulói létszámot egy súlyozó
tényezővel megszorozzuk. A súlyozó tényező egy tört, amelynek számlálója az adott
feladat óraszáma, nevezője pedig a KT 52.§ 3. bekezdésében megfogalmazott, az adott
évfolyamra kötelező tanulói tanórák száma.
Tekv = T*(o/ok)
Tekv

– az adott feladathoz tartozó ekvivalens tanulói létszám,

T

– az adott feladathoz tartozó tanulói létszám,

o

– az adott feladat heti óraszáma,

ok
– az 52.§ 3. bekezdésben meghatározott, az adott feladat évfolyamához tartozó
heti kötelező tanulói tanórák száma.
Második lépésként az így kapott ekvivalens tanulói létszámokat összeadjuk. Ez lesz az
intézményi ekvivalens tanulói létszám. Ezzel az alapfeladatokra normált feladatmutatót
kaptunk.
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2. számú melléklet
A feladatfinanszírozási rendszerben alkalmazott mutatók
A következő táblázatokban, hivatkozásokban a tanulói, ellátott létszámon mindig a tényleges
létszámot kell érteni!
1. Finanszírozási csoportlétszámok:

Oktatási, nevelési feladat
Óvodai gyógypedagógiai
nevelés1
Óvodai gyógypedagógiai
nevelés2
Általános iskola
Általános iskola

KT szerinti KT szerinti
átlagos
maximális
Évfolyam
csoportlétszá csoportlétszá
m
m

Finanszírozási
csoportlétszám (fő)

_

10

12,5

12

_

6,6

8,3

8

1-4.

21

26

25

5-8.

23

30

28

1-4.

10,5

13

12

1-4.

7

8,6

8

5-8.

11,5

15

14

5-8.

7,6

10

9

5-8.

23

30

30

9.

28

35

32

28

35

32

Gyógypedagógiai nevelés –
oktatás1
Gyógypedagógiai nevelés –
oktatás2
Gyógypedagógiai nevelés –
oktatás1
Gyógypedagógiai nevelés –
oktatás2
Hat és nyolc évfolyamos
középiskola
Nyelvi előkészítő évfolyam
Gimnáziumi és
szakközépiskolai oktatás

9-13.

Szakiskolai oktatás

9-10.

23

30

27

Szakképző évfolyamok, elméleti
oktatás

11-16.

28

35

30

Speciális szakiskolai oktatás1

9-13.

14

17,5

15

Készségfejlesztő speciális
szakiskolai oktatás2

9-13.

9

12

10

Szakképzés, gyakorlati oktatás

11-16.

8

12

10

Napközi, tanulószoba

1-8.

22

28

28

Tanulószoba
Gyógypedagógiai napközi,
tanulószoba1
Gyógypedagógiai napközi,
tanulószoba1
Gyógypedagógiai napközi,
tanulószoba2

9-12.

28

35

32

1-4.

10,5

13

13

5-8.

11,5

15

14

1-4.

7

8,66

8,5
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Gyógypedagógiai napközi,
tanulószoba2
Gyógypedagógiai tanulószoba

5-8.

7,66

10

10

9-12.

14

17,5

16

Gyógytestnevelés

1-13.

16

16

16

9-13.

28

35

35

_

25

27

27

_

_

_

70

_

12,5

13,5

13

_

_

_

35

_

8,3

9

9

_

_

_

Felnőttképzés (gimnázium,
szakközépiskola)
Kollégiumi foglalkozás,
felkészítő foglalkozás
Kollégium egyéb időben
(pl. felügyelet, készenlét)
Gyógypedagógiai kollégiumi
foglalkozás1
Gyógypedagógiai kollégium
egyéb időben (pl. felügyelet,
készenlét)1
Gyógypedagógiai kollégiumi
foglalkozás2
Gyógypedagógiai kollégium
egyéb időben (pl. felügyelet,
készenlét)2

18

1

a beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan akadályozott, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, küzdő gyermekek, tanulók
számára

2
3

a testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók számára
táncművészeti ág, képző- és iparművészeti ág, színművészeti és bábművészeti ág

A finanszírozási csoportlétszám és az intézményben lévő tényleges tanulói létszám alapvetően
meghatározza az intézményi heti összes finanszírozott tanítási órák (heti tanítási időkeret)
számát. A finanszírozási csoportlétszámon keresztül a fenntartó jelentősen befolyásolja az
intézményi erőforrás-felhasználás hatékonyságát.
A tanulócsoportok valódi létszámának kialakítása – a törvény adta keretek között – az
intézményvezető döntési jogkörébe tartozik.
2. Fenntartói többletóraszámok
A tanulók heti kötelező tanórai foglalkozását évfolyamonként és iskolatípusonként a
közoktatási törvény 52.§ (3.) bekezdése tartalmazza.
A fenntartó ezen túlmenően csak az általa önként vállalt feladatokra biztosít az alapító
okiratok alapján, külön közgyűlési határozat szerint többletóraszámokat.
3. Az intézményi heti összes finanszírozott tanítási óraszám, a beosztott pedagógusok
létszáma, a vezetői létszám, a pedagógus létszám.
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Az intézményi heti összes finanszírozott tanítási órák számát a tényleges tanulói létszám, a
finanszírozási csoportlétszám és a tanulók kötelező heti óraszámának alapján határozható
meg.
Az óvodák és a gyógypedagógiai intézmények heti finanszírozott óraszám-meghatározásánál
a fenntartó által elfogadott nyitvatartási időt is figyelembe kell venni.
A heti összes finanszírozott tanítási óraszám (heti tanítási időkeret) a feladatfinanszírozási
rendszer legfontosabb keretszáma, mert az oktatás finanszírozásának ez a fő feladatmutatója.
Az intézmények ennek a betartásával készítik el a tantárgyfelosztásukat az adott tanévre. A
tantárgyfelosztás heti összes tanítási óraszáma nem lehet több az intézménynek biztosított
heti összes finanszírozott tanítási óraszámnál (heti tanítási időkeretnél).
A heti összes tanítási óraszám a valóban megtartott órákat jelenti, nem tartalmaz
órakedvezményeket.
A heti összes finanszírozott tanítási óraszámról az aktuális tanév kezdete előtt legalább 1
hónappal, de legkésőbb minden év július 30-ig az intézmények a fenntartótól írásban
tájékoztatást kapnak.
A heti összes finanszírozott tanítási óraszám és a beosztott pedagógusok kötelező
óraszámának figyelembevételével számítható ki a beosztott pedagógusok ajánlott létszáma,
amely a beosztott pedagógusok engedélyezett létszámának felső határa.
A könyvtáros(tanár) létszámának meghatározása a következők szerint történik:
600

nappali tagozatos tanuló esetén

1fő

400

kollégiumi ellátott esetén

1fő

Az engedélyezett vezetői létszámot az engedélyezett beosztott pedagógus létszámon felül az
alábbiak szerint biztosítja a fenntartó:
Igazgató:

intézményenként

1 fő

Igazgatóhelyettes:

500 ellátottig

1 fő

500 ellátott felett

2 fő

Tagintézmény vezető:

működő tagintézmény esetén

1 fő

Gyakorlati oktatásvezető:

szakiskolában, szakközépiskolában

1 fő

(a kötelező óraszám figyelembevételével 0,5 álláshely)
Az engedélyezett pedagógus létszám a következő létszámok összege:
-

az engedélyezett beosztott pedagógusok létszáma,

-

az engedélyezett könyvtáros-tanár létszáma,

-

az engedélyezett vezetői létszám.

(Amennyiben a könyvtárosi állást könyvtárossal és nem könyvtáros-tanári állással töltik be,
úgy a könyvtáros nem a pedagógus létszámban, hanem az egyéb alkalmazottak létszámában
jelenik meg.)
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Az egyéni foglalkozás órakeretére, a fenntartói óraszám-kiegészítésre, az órakedvezmények
kiváltására pedagógus álláshely nem létesíthető.

4. Pótlékok, szociális és egyéb juttatások
-

A K.T.-ben biztosított órakedvezmények adása rendesen törvényi minimumon történik,
az ettől való eltérést a fenntartó külön közgyűlési határozatban engedélyez, az ehhez
szükséges kiadási többlet-előirányzat feltüntetésével.

-

A magasabb vezetői pótlékok mértékének meghatározását a fenntartó végzi.
Az egyéb pótlékok megállapításánál (ha az a minimumtól eltér) fenntartói
engedélyeztetés szükséges.

-

Az alkalmazottak szociális juttatásait (étkezési hozzájárulás, munkaruha-juttatás, üdülési
csekk, iskolakezdési támogatás, ruházati költségtérítés, stb.) a fenntartó a juttatási
rendeletében

előírt

mértékben

biztosítja,

ennek

hiányában,

a

költségvetési

koncepciójában évenként meghatározza.

5. A nevelő – oktató munkát közvetlen segítők (NOKS) létszáma
A közoktatási intézményekben alkalmazható munkaköröket és a szükséges képesítéseket a
K.T. és a K.J.T. tartalmazza.
Kötelező alapellátásként a KT 1. sz. mellékletében „A nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő alkalmazottak” minimális létszáma törvényileg meghatározott.
Ezen túlmenően a szakiskolákban, középiskolákban, és a gyógypedagógiai intézményekben
intézményenként 0,5 fő gyermek-és ifjúságvédelmi felelős alkalmazását engedélyezi a
fenntartó.
6. Az egyéb munkakörökben dolgozók létszáma
Az egyéb munkakörökben alkalmazható dolgozók létszámának meghatározásánál általános
elvként alkalmazzuk azt a szabályt, hogy a feltételekben megfogalmazott adatokkal
arányosan számítjuk ki az adott technikai létszámot, egy tizedes jegyre kerekítve. Az így
meghatározott létszámok összegét 0,5 főre kerekítve kapjuk meg a számított egyéb dolgozói
létszámot. A számított létszámnál nagyobb létszámot a közgyűlés külön határozatban
engedélyez.
Az intézmény vezetője dönti el, hogy az egyéb dolgozói létszám terhére milyen, az intézmény
működésével összefüggő feladatokat (ügyviteli, műszaki, kisegítő stb.) old meg. A vezető
dönt arról is, hogy e létszám terhére – a kötelező foglalkoztatáson felül – milyen speciális
végzettségű szakembert (pszichológus, logopédus, oktatás-technikus, rendszergazda, fejlesztő
pedagógus stb.) alkalmaz.
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Gazdasági, ügyviteli dolgozók
Feladatkörök
Gazdasági vezető
Gazdasági dolgozó
az önállóan gazdálkodó
intézményekben

Gazdasági, ügyviteli dolgozó a
részben önállóan gazdálkodó
intézményben

Iskolatitkár

Gondnok
Raktáros

Feltételek

Alkalmazható dolgozók
létszáma

Önálló gazdálkodási jogkörrel
rendelkező intézményekben

1 fő

400 fő általános iskolai tanuló
esetén

1 fő

390 fő szakiskolai, középiskolai,
nappali tagozatos tanuló esetén

1 fő

350 fő iskolai tanműhelyben
foglalkoztatott tanuló esetén

1 fő

400 fő napközis, tanulószobás,
illetve esti, levelező tanuló esetén

1 fő

350 fő kollégiumi tanuló esetén

1 fő

Ha az önálló gazdálkodó
intézmény részben önálló
gazdálkodású intézmény
gazdálkodási feladatait is ellátja

0,5 fő

350 főnél kevesebb ellátott
esetén, intézményenként

1 fő

350 főnél nem kevesebb ellátott
esetén, intézményenként

1,5 fő

290 fő ellátottig

0,5 fő

290 fő ellátott felett

1 fő

Folyamatosan működő
bentlakásos intézményekben

1 fő

350 fő iskolai tanműhelyi tanuló
esetén

1 fő

350 fő diákotthoni ellátott esetén

1 fő

Speciális végzettségű dolgozók
Feladatkörök

Rendszergazda

Feltételek
300 fő tanuló felett, ha az
intézményben számítógépes
hálózat működik, 100 gép esetén

Alkalmazható dolgozók
létszáma
1 fő
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Oktatás technikus
(az általános iskola, a
kollégium kivételével)

Laboráns, technikus

Heti 1200 tanítási óra esetén

1 fő

A fizika, a kémia, a biológia, a
kötelező mérési, laboratóriumi
gyakorlatok intézményi heti
összes óraszámát tekintve, 140
óra esetén

1 fő

Fizikai dolgozók
Feladatkörök

Feltételek

Alkalmazható dolgozók
létszáma

750 fő ellátott,
Portás

a gyógypedagógiai ellátásban 350
fő ellátott esetén

1 fő

Folyamatosan működő
bentlakásos intézményekben

2 fő

további
Karbantartó, fűtő, udvaros,
stb. együttesen

300 fő óvodás,
a gyógypedagógiai ellátásban 200
fő óvodás esetén

1 fő

250 fő általános iskolai,
a gyógypedagógiai ellátásban 200
fő tanuló esetén
210 fő szakiskolás, középiskolás,
nappali tagozatos,
a gyógypedagógiai ellátásban
150 fő tanuló esetén

1 fő

1 fő

260 fő tanműhelyi,
a gyógypedagógiai ellátásban 200
fő tanműhelyi tanuló esetén
430 fő napközis, tanulószobás,
illetve esti, levelező tagozatos
tanuló esetén,

1 fő

1 fő

a gyógypedagógiai ellátásban
350 fő tanuló esetén
210 fő kollégiumi,
a gyógypedagógiai ellátásban 150
fő kollégiumi ellátott esetén

1 fő
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800 m2 takarítandó alapterület
esetén,

1 fő

a gyógypedagógiai ellátásban
600 m2 esetén

Diák – és gyermekétkeztetésben dolgozók
Főzőkonyha esetében
Feladatkörök

Feltételek

Alkalmazható dolgozók
létszáma

Élelmezésvezető

Napi 350 adag felett

1 fő

Anyagbeszerző, raktáros

Napi 1200 adag esetén

1 fő

Szakács

Főzőkonyhánként

1 fő

Főzőnő

Főzőkonyhánként

1 fő

100 adag esetén

1 fő

95 adag esetén

1 fő

90 adag esetén

1 fő

80 adag esetén

1 fő

70 adag esetén

1 fő

60 adag esetén

1 fő

Főzőkonyhai kisegítő
csak ebéd főzése esetén
Főzőkonyhai kisegítő
2-szeri étkezés (tízórai vagy
uzsonna, és ebéd) esetén
Főzőkonyhai kisegítő
3-szori étkezés (tízórai, ebéd,
uzsonna) esetén
Főzőkonyhai kisegítő
3-szori étkezés (reggeli, ebéd,
vacsora) esetén
Főzőkonyhai kisegítő
4-szeri étkezés esetén
Főzőkonyhai kisegítő
5-szöri étkezés esetén
Tálalókonyha esetében
Feladatkörök
Étkezésben dolgozó
csak ebédnél

Feltételek
170 adag esetén

Alkalmazható dolgozók
létszáma
1 fő
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Étkezésben dolgozó
2-szeri étkezés (tízórai vagy
uzsonna, és ebéd) esetén

145 adag esetén

1 fő

130 adag esetén

1 fő

105 adag esetén

1 fő

95 adag esetén

1 fő

85 adag esetén

1 fő

Étkezésben dolgozó
3-szori étkezés (tízórai, ebéd,
uzsonna) esetén
Étkezésben dolgozó
3-szori étkezés (reggeli, ebéd,
vacsora) esetén
Étkezésben dolgozó
4-szeri étkezés esetén
Étkezésben dolgozó
5-szöri étkezés esetén

7. A dologi kiadások fajlagos mutatói
A dologi kiadások meghatározásánál a naturális mutatókból (alapterület, légköbméter stb.) kell kiindulni az alább felsorolt fajlagos
mutatók figyelembevételével.
A költségek meghatározása az aktuális fogyasztói árak és a járulékos költségek (alapdíjak, energiaadó stb.) figyelembevételével történik.
A fajlagos mutatók kialakításánál fontos szempont volt az erőforrásokkal való takarékoskodás.

Gázenergia felhasználásánál:
-

fűtésnél: minden egy kW hőszükséglet után évi 5,56 GJ hőenergia, (szénfűtésnél
értelemszerűen szénre átszámolva), óvodában 5,8 GJ,

-

melegvíz szolgáltatásnál: 0,3 GJ évenként, tanulónként (ez megfelel napi 7,5 liter
forró víz előállításához szükséges hőnek 185 tanítási napra számítva),

-

konyhaüzemnél: a tapasztalati érték 0,35 GJ évenként és adagonként.

Villamosenergia felhasználásánál:
-

tanterem, foglalkozási terem előírt megvilágítása 500 lux, ami fénycsöves világítás
esetén 20W/m2 teljesítményt igényel, figyelembe vehető max: 190 nap (óvoda: 220),
és napi 3-5 óra átlagos üzemidő,

-

egyéb helyiségek megvilágítása 300 lux, 10 W/m2, 190 nap, 1,5-2,5 óra,

-

őrvilágítás naponta 10-14 kWó, nagyobb intézményeknél 15-20 kWó, 365 napon
keresztül,

-

villany-boyler üzemeltetés: napi 12 kWó energia felhasználás boylerenként vezérelt
vételezésű áramon, a figyelembe vehető napok száma a 190 tanítási nap, óvodáknál
220,

-

átfolyó rendszerű vízmelegítőnél 1 kWó tanítási ill. működési naponként,
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-

fűtés hőtárolós kályhával évi 120 nap, 6-8 órai éjszakai üzem,

-

üzemi fogyasztás: tapasztalati érték /üzemi fogyasztás: 6-os számlaosztály/,

-

számítógépek üzemeltetése: gépenként, óránként: 0,2-0,4 kWó,

-

helyi mosásnál 1-3 kWó, 5 kg mosott textíliára,

-

épületgépészet segédenergia felhasználása fűtési naponként: 5-30 kWó.

Vízfogyasztás, szemétszállítás:
Vízfogyasztás a
A kommunális
speciális
szemét mennyisége
ellátásban
(m3/év)
(m3/év)

Érintettek

Vízfogyasztás
(m3/év)

Óvodásonként

3,5

4,5

0,2

Nappali tagozatos tanulónként

3,5

4

0,15

Tanműhelyi tanulónként, saját
tanműhelyben

2

2,5

0,2

Kollégiumi ellátottként

5,5

6

0,3

Napközis, tanulószobás, esti,
levelező tagozatos tanulónként

1,5

2

0,08

Takarításnál négyzetméterenként

0,08

0,1

Mosásnál, 1 kg mosott ruhára

0,5

0,5

Főzőkonyhában

4 l/adag

4 l/adag

0,15 l/adag

Tálalókonyhában

4 l/adag

4 l/adag

0,25 l/adag

Az egyéb költségek biztosítása
Az alábbi táblázat a 2009-es évre vonatkozó becsült adatokat tartalmazza. Az adatok
felülvizsgálatát a fenntartónak minden költségvetési év előtt célszerű elvégeznie az elmúlt év
költségelemzése alapján, és a szükséges módosításokat elvégeznie; egyébként a táblázat
adatait a fenntartó által jóváhagyott inflációs rátával évenként automatikusan növelni kell.

Érintettek

Általános Tanműhelyben
Működési Szakmai
karbantartási felhasznált
Fajlagos
kiadásokra anyagokra
anyagokra
anyagokra anyagfelhasználás
(Ft/fő/év) (Ft/fő/év)
(Ft/fő/év)
(Ft/fő/év)

Óvodások után

5 000

2 500

1 400

Általános iskolás
tanulók után

6 000

2 800

1 500
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Érintettek

Általános Tanműhelyben
Működési Szakmai
karbantartási felhasznált
Fajlagos
kiadásokra anyagokra
anyagokra
anyagokra anyagfelhasználás
(Ft/fő/év) (Ft/fő/év)
(Ft/fő/év)
(Ft/fő/év)

Napközis,
tanulószobás
tanulók után

1 400

1 000

750

Középiskolai
tanulók után

6 500

3 500

1 800

Kollégiumi tanulók
után

3 000

1 200

1 600

Saját tanműhelyi
tanulók után
Saját tanműhelyi
tanulók
munkaruha
ellátására
Levelező, esti
hallgatók után

2009/3. szám

1 900

2 000 – 10 000
az OKJ
szakmától
függően
4 000 Ft/fő/év

1 800

600

400

Takarításhoz

210 Ft/m2/év

Mosáshoz

110 Ft/kg/év

A működési kiadások a következőket tartalmazzák:
-

irodaszer, nyomtatvány

-

gyógyszer, vegyszer

-

könyv, folyóirat

-

információhordozók

-

kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása

-

számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása

-

kiküldetés, reprezentáció, propaganda, reklám

-

szállítás

-

járművek működtetése, karbantartása
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A feladatfinanszírozás alkalmazásakor az alábbi jogszabályi háttérre építettünk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: ÁHT.),
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról( ÖTV.),
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a továbbiakban: KT.),
többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: SZT.),
többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban:
KJT.),
többször módosított 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: MT.),
többször módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (a továbbiakban: MV.),
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a
továbbiakban: GYVT.),
többször módosított 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről (a továbbiakban: TR.),
többször módosított 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ( Szoct.),
Az aktuális költségvetési törvény ( 2007-ben a 2006. évi CXXVII. Törvény; 2008-ban: 2007. évi
CLXIX. Törvény)
többször módosított 138/1992.(X. 8) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (a továbbiakban: KORM.R.)
többször módosított 11/1994.(VI. 8) MKM rendelet a nevelési–oktatási intézmények működéséről (a
továbbiakban: MKM.R.)
többször módosított 19/2002.(V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és
kialakításának építészeti- műszaki követelményeiről (a továbbiakban: OM.R.),
többször módosított 27/1998.(VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról (a továbbiakban: OKM.R.)
130/1995. ( X. 26.) Korm rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról
20/1997.( II. 13. ) Korm.rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
217/1998.(XII. 30.) Korm.rendelet az államháztartás működési rendjéről
243/2003. ( XII. 17.) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
30/1996. BM. rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
14/1994. MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról
26/1997. MKM. rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
26/1997. NM. rendelet az iskolai-egészségügyi ellátásról
32/1997. MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti,
etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
28/2000. OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
37/2001. OM rendelet a katasztrófa elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól
3/2002. OM rendelet a közoktatási minőségbiztosításról és minőségfejlesztésről
19/2002. OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki
követelményeiről
17/2004. OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási
jogszabályok módosításáról
23/2004. OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről
5/2005. OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
18/2006. OM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylési rendjéről
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4. számú melléklet
RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A SOMOGY MEGYEI KÖZOKTATÁSI RENDSZER
KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁRÓL

A jelzett közoktatási rendszer költséghatékonyságának elemzését úgy rendszerszinten, mint
intézményi szinten is elvégeztük.
A több ezer adatot az intézményektől és a fenntartó pénzügyi osztályától kaptuk. Az
adatokat többször egyeztettük és feldolgozás előtt az adathalmaz belső ellentmondásmentességét is vizsgáltuk.
A hatékonyság vizsgálatát a feladategységekre vonatkoztatott, egységes elvek szerint
kialakított mutatókkal végeztük.
Az értékeléshez az elvégzett közoktatási feladatok és a feladatellátáshoz a 2009-es évben
felhasznált erőforrások arányát használtuk.
A feladatellátáshoz törvényileg szükséges erőforrások meghatározását az általunk
fejlesztett, és sok közoktatási intézménynél alkalmazott feladatfinanszírozási rendszerrel
végeztük. Ilyen módon finanszírozza például Pest megye, Veszprém megye a közoktatási
intézményeit.
A feladatfinanszírozási rendszer a törvények, szabványok, a fenntartói célkitűzések,
határozatok alapján rendel erőforrásokat a fenntartó által elrendelt közoktatási feladatokhoz.
Három feladatfinanszírozási változatot mutatunk be, amelyek elsősorban a tanulócsoportok
létszámában különböznek.
Az iskolák esetében az 1. változatban a közoktatási törvényben meghatározott átlagos
csoportlétszám szerepel, a 2.-ban a maximális csoportlétszám, a 0. változatban pedig a
maximális csoportlétszám alatt 9-11%-kal lévő létszámok.
A 0. változat elég szigorú, igaz nem a törvényi minimumon biztosítja a feladatellátást.
Minden összehasonlításban megfigyelhető, hogy a 1. változathoz képest lényegesen kevesebb
erőforrást használ, a 2. változatnál azért jobb.
A 0. változatnak a paramétereit javasoljuk elfogadni, amivel a közoktatási rendszer
folyamatszabályozása jól biztosítható.

AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK
A közoktatási feladatellátás legfontosabb mutatója a heti tanítási órák száma. Ezt az ellátandó
feladatok, az egyes feladatokhoz kapcsolódó tanulók száma, a tanterv és az elfogadott
finanszírozási csoportlétszám alapján határoztuk meg.
Az alábbi grafikonon a különböző változatok óraszám igényét hasonlítottuk össze a jelenleg
ellátott tanítási órával, amelyet az iskolai adatszolgáltatás alapján határoztuk meg.
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A Somogy megyei oktatási rendszer heti összes óraszám igénye
Óra

A HETI ÖSSZES TANÍTÁSI ÓRÁINAK SZÁMA

14 000
12 129
12 000

10 720
10 375
9 422

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
Jelenlegi

0. változat

1. változat

2. változat

A 0. változat 345 órával több órát tartalmaz, mint a jelenlegi. Több iskolánál tapasztaltuk (az
adatszolgáltatás alapján), hogy a törvényileg biztosított órakeretet nem használták fel (Bacsák, Krúdy,
Mathiász, Mátyás, Nagyváthy, Rudnay). Többet használ a Dráva Völgye.
A tanítási órák ellátását pedagógusok végzik. Általában 22 óra/hét a kötelező óraszámuk. A heti
tanítási órák száma meghatározza a pedagógus létszámot. A feladatfinanszírozás logikája szerint a
feladatokhoz rendelünk erőforrásokat és nem fordítva.
Az általunk bemutatott változatokban a pedagógus álláshelyekkel igen takarékosan bántunk, mert az
órakedvezményeket és az egyéni felkészítés órakeretét nem létszámosítottuk.
A pedagógusok létszáma

Fő

A PEDAGÓGUSOK LÉTSZÁMA, ILLETVE AZ EGYES VÁLTOZATOK PEDAGÓGUS-IGÉNYE

600

45

500
45
400

49

45

Vezetők (ig., igh.,
gyak.okt.vez.)

300

Beosztott pedagógusok
483
200

389

425
376

100

0
Jelenlegi

0. változat

1. változat

2. változat
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A jelenleg betöltött pedagógus álláshelyek száma (statisztikai létszám) több iskolában kevesebb, mint
az ajánlható létszám az adott oktatási feladat elvégzéséhez. Ilyen iskola a Bacsák, a Krúdy, a
Mathiász, a Mátyás, a Nagyatádi és a Nagyváthy.
A heti ellátandó tanítási órákat és a pedagógusok létszámát összevetve a tanárhiányt csak
többlettanítással (túlórával) lehet megoldani. Ez meg is található az intézményekben.
A tanárok terhelését az egy tanárra jutó tanulói létszám jellemzi. Ennek a t/p aránynak egy finomított
változatát vizsgáltuk meg és az eredményt a következő ábrán mutatjuk be. Az általunk kidolgozott
változatoknál alapvető szempont volt, hogy a különböző iskolákban a tanári terhelés közel azonos
legyen.
A t/p arány
EGY PEDAGÓGUSRA JUTÓ EKVIVALENS TANULÓLÉTSZÁM
Aranypart
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Tab SOMTISZK
Középrigóc SOMTISZK

Csurgó SOMTISZK

Barcs SOMTISZK

Bacsák
Balaton

Jelenlegi
Baross
0. változat
1. változat

Boglári

2. változat
Rudnay

Dráva

Perczel

Krúdy

Nagyváthy

Mathiász
Nagyatádi

Mátyás

A javasolt változat szerint a középiskolák t/p aránya 13-14 fő, a jelenlegi arány 16-18 fő. Ez a
kollégiumoknál 12-13 fő illetve 17-19 fő.
Az intézmények feladatellátását a nem pedagógus létszám is segíti. Az alábbi ábrán ennek az
elemzését mutatjuk be.
A nem pedagógus dolgozók száma
Fő

A TECHNIKAI DOLGOZÓK SZÁMA KONYHA NÉLKÜL

300

250

18
17
14

4
200

12
9

9

6

150

Könyvtáros
A pedagógiai munkát
közvetlen segítők (NOKS)
Egyéb alkalmazottak

216
100

189

196

Jelenlegi

0. változat

184

50

0
1. változat

2. változat
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A szokásos (iskolatitkár, gazdasági dolgozó, takarító, karbantartó, rendszergazda…) iskolai
alkalmazottakon kívül több iskolában találtunk olyan alkalmazottakat, akik a tanműhelyi feladatellátás
mellett termelő tevékenységet is folytatnak. Ez viszont az oktatás személyi kiadásit, mint ahogy
később látni fogjuk, megemeli.
A KIADÁSOK ELEMZÉSE
Megvizsgáltuk az intézmény hálózatban dolgozók bérszínvonalát, amely a garantált illetmény átlagát
jelenti.
Bérszínvonal
A PEDAGÓGUSOK BÉRSZÍNVONALA

eFt
230
220
210

Jelenlegi
200
190
180
A megyei
fenntartású
iskolákban a
pedagógusok
átlagbére

170
160

Tab SOMTISZK

Középrigóc SOMTISZK

Csurgó SOMTISZK

Barcs SOMTISZK

Rudnay

Perczel

Nagyváthy

Nagyatádi

Mátyás

Mathiász

Krúdy

Dráva

Boglári

Baross

Balaton

Bacsák

Aranypart

150

Érdekes módon a kollégiumoknál van az átlaghoz képest nagyobb eltérés. Az értékelésnél ne
feledkezzünk meg az átlagértékek mögötti létszámról sem.
A nem pedagógus alkalmazottaknál a szórás lényegesen kisebb.
A nem pedagógusok bérszínvonala
A NEM PEDAGÓGUSOK BÉRSZÍNVONALA

eFt
130

120
Jelenlegi

110

100

90

A megyei
fenntartású
iskolákban a
pedagógusok
átlagbére

80

Tab SOMTISZK

Középrigóc SOMTISZK

Csurgó SOMTISZK

Barcs SOMTISZK

Rudnay

Perczel

Nagyváthy

Nagyatádi

Mátyás

Mathiász

Krúdy

Dráva

Boglári

Baross

Balaton

Bacsák

Aranypart

70
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Vizsgáljuk meg az egyes változatok bérigényét. Az alábbi grafikonok a konyhai dolgozók bérét
nem tartalmazza.
Az oktatással kapcsolatos személyi kiadások
Ft

AZ ISKOLÁK SZEMÉLYI KIADÁSA

1 750 000 000
1 716 057 199
1 700 000 000
1 654 936 353
1 650 000 000

1 600 000 000
1 572 762 251
1 550 000 000

1 500 000 000
1 472 802 487
1 450 000 000

1 400 000 000

1 350 000 000
Jelenlegi

0. változat

1. változat

2. változat

Érdekes megfigyelni, hogy a 0. változat személyi juttatás igénye a jelenlegihez képest, rendszer
szinten mintegy 82 millió forinttal kevesebb (ehhez tartozó járulék kb. 25,2 millió forint).
Az érdekes az, hogy ebből a kevesebb pénzből heti 345 tanítási órával lehet többet tartani. Az 1. és a
2. változatok összességében mutatják, hogy a csoport létszámoknak milyen hatása van a személyi
juttatásokra.
Érdemes megvizsgálni azt, hogy a személyi juttatást az intézmények milyen hatékonysággal
használják fel. Erre nagyon alkalmas mutató az egy ekvivalens tanulóra jutó személyi kiadás
A Somogy megyei közoktatás fajlagos mutatói
EGY EKVIVALENS TANULÓRA JUTÓ SZEMÉLYI JUTTATÁS

Ft / t ekv
350 000

0. változat

330 000
310 000
290 000

1. változat

270 000
250 000
230 000

2. változat
210 000
190 000
170 000
Intézményi átlag

Tab SOMTISZK

Középrigóc SOMTISZK

Csurgó SOMTISZK

Barcs SOMTISZK

Rudnay

Perczel

Nagyváthy

Nagyatádi

Mátyás

Mathiász

Krúdy

Dráva

Boglári

Baross

Balaton

Bacsák

Aranypart

150 000

Pest megye
Személyi/ekv.
( Ft/fő )
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Az ajánlott 0. változat mutatóit ha figyelembe vesszük, a középiskolánál két iskola esetében emelkedik
jelentősen az átlag fölé. Az egyik a Dráva Völgye, a másik a Nagyváthy. Mindkét esetben a nem
pedagógus állomány magas létszáma okozza a kiemelkedő értéket. Még a Balaton Kollégium tér el
nagymértékben a többitől. Ezt, a jelentős pótlékok (nyelvpótlék, éjszakai pótlék… ), az
órakedvezmények és a magas bérszínvonal okozza.
A dologi kiadások értékelésénél még további vizsgálódás szükséges, mert például a kiadások tavalyi
teljesítése amely a kimutatások szerint kereken 900 millió forint, az az idei tervezett előirányzatoknál
kb. 500 millió forint.
Most az általunk számított fajlagos mutatókat tudjuk vizsgálni. Kellő fenntartással kell fogadni, bár a
tavalyi teljesítéssel összhangban van.
EGY EKVIVALENS TANULÓRA JUTÓ DOLOGI KIADÁS

Ft / t ekv
200 000

0. változat
180 000
160 000
1. változat

140 000
120 000
100 000

2. változat

80 000
60 000

Pest megye
Dologi/ekv.
( Ft/fő)

Intézményi átlag

Tab SOMTISZK

Középrigóc SOMTISZK

Csurgó SOMTISZK

Barcs SOMTISZK

Rudnay

Perczel

Nagyváthy

Nagyatádi

Mátyás

Mathiász

Krúdy

Dráva

Boglári

Baross

Balaton

Bacsák

Aranypart

40 000

A középiskolák közül itt is kiemelkedik a Dráva Völgye és a Nagyváthy. Mindkét esetben jelentős
eszközpark, üzemanyag fogyasztás, nagy terület, jelentős energiafogyasztás van a háttérben.
A kollégiumok dologi ráfordítása pedig a feladat ellátás jellegéből adódóan magas. A Pest megyei
átlagban relatíve kevés kollégium van.
Ha az általunk számított dologi kiadásokat vesszük figyelembe az összes kiadás egy ekvivalens
tanulóra vetítve a következő (az eddigiek alapján különös meglepetést nem tartalmaz).
EGY EKVIVALENS TANULÓRA JUTÓ ÖSSZES KIADÁS

Ft / t ekv
600 000

0. változat
550 000
500 000
1. változat
450 000
400 000
2. változat
350 000
300 000

Intézményi átlag

Tab SOMTISZK

Középrigóc SOMTISZK

Csurgó SOMTISZK

Barcs SOMTISZK

Rudnay

Perczel

Nagyváthy

Nagyatádi

Mátyás

Mathiász

Krúdy

Dráva

Boglári

Baross

Balaton

Bacsák

Aranypart

250 000

Pest megye
Összes/ekv.
( Ft/fő )
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PÁR ESZREVÉTEL A KONYÁKRÓL
Igyekeztünk a konyhai feladatellátást teljesen elválasztani az oktatástól, hisz csak így lehet reálisan
értékelni mindkettőt. A háttéranyagban minden konyha működésével kapcsolatos részletes elemzés
megtalálható. Itt a konyhák kiadását globálisan jellemezzük, és ami még fontos információ, hogy a
kiadásokat milyen forrásokból, milyen arányban fedezzük.

A KONYHÁK KIADÁSAI
Ellátottak pénzbeli
juttatásai ( Ft ); 0

Személyi juttatások
( Ft ); 51 970 647

Járulékok
( Ft ); 16 899 687

Dologi kiadások
( Ft ); 262 623 626

A KONYHÁK FINANSZÍROZÓI

Önkormányzati
finanszírozás (Ft);
123 652 493

Önkormányzati
finanszírozás (Ft)
Bevétel (Ft); 199 834 872
Bevétel (Ft)
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ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK
1. A jelenlegi csoportlétszámok az önkormányzati jelentések alapján igen magasak. Ezért
hatékonyság növeléssel nagyobb erőforrásokat a rendszerből nagyon kivenni nem lehet.
2. A pedagógusok létszámát érdemes jobban a feladatokhoz igazítani, hogy kevesebb
legyen a szabálytalan többlettanítás.
3. A heti tanítási órák számát célszerű központi vezérlő eszközként kezelni. Minden tanév
elején az aktuális tanulólétszámokhoz és a feladatváltozásokhoz igazítani. Ezzel a
rendszer belső tulajdonsága lesz a rugalmasság.
4. Az energia felhasználásnál tapasztaltuk, hogy a felhasználás és a kalkulált értékek között
jelentős eltérések voltak. E mögött minden esetben rendezetlen vételezési viszonyok
voltak.
5. Több helyen tapasztaltuk, hogy a vízfogyasztás a másutt megszokott fajlagos értékek fölött
van. Érdemes ennek műszaki szempontból, fogyasztói szokások szempontjából utánanézni.
6. Az intézmények adatszolgáltatásában több helyütt pontatlanság, bizonytalanság volt
amelyet a belső összefüggésék feltárása felszínre hozott. Egy-két esetben (pl. heti tanítási
órák száma) érzésünk szerint még mindig van bizonytalanság.

Monor, 2009. május 17.

Balatoniné Sárosi Márta

Megyeri István
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65/2009.( VI.12.) KH
A Somogy Televízió Kht. támogatása
1. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a Somogy
Televízió Kht. átmeneti likviditási gondjainak kezelésére a kötvény kibocsátás terhére 28 millió Ft viszszatérítendő alapítói támogatás biztosítását.
2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő:
2009. június12.

2009/3. szám
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TÁMOGATÁSI S Z E R Z Ő D É S

Amely létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.; képviseli: Gelencsér Attila elnök, pénzügyi ellenjegyző: Dr. Vörös Tamás főjegyző), továbbiakban támogató, másrészről a Somogy televízió Kht. (7400 Kaposvár, Csokonai, u. 3., képviseli: Kresz
László ügyvezető igazgató) továbbiakban támogatott között, az Önkormányzat által jóváhagyott
visszatérítendő alapítói támogatás tárgyában.
1. Somogy Megyei Önkormányzat a 65/2009.(VI.12.) számú közgyűlési határozatában úgy
döntött, hogy Somogy Televízió Kht. átmeneti likviditási gondjainak kezelésére, a kötvénykibocsátás terhére 28.000.000Ft, azaz huszonnyolc millió forint visszatérítendő alapítói támogatást biztosít azzal, hogy annak igénybevételére a felmerülő költségek ütemezése szerint
és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatallal ( Pénzügyi Főosztállyal) egyeztetve kerül
sor.
2. A támogatott köteles az igénybevett összeget 2009. december 31.napjáig visszafizetni akár
egy összegben, akár a kikötött időtartamon belül –tetszőleges időpontokban és összegekbenrészletekben.
3. Amennyiben a támogatott a megadott határidőig az igénybevett visszatérítendő alapítói támogatást nem fizeti vissza úgy a Ptk.301/ A. §-a szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a támogató jogosult a visszatérítendő alapítói
támogatás rendeltetésszerű felhasználását helyszínen ellenőrizni.
5. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A.§ (2) pontja alapján az államháztartás alrendszereiből támogatott szervezetek, magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A fenti jogszabály értelmében a támogatott köteles a visszatérítendő kamatmentes támogatási összegnek az 1. pontban meghatározott célra történő felhasználásáról 2009. december 31-ig a támogató felé elszámolni, melyhez a felhasználás bizonylatait másolatban mellékeli. Amenynyiben a támogatott a megadott határidőig a kapott támogatás a megadott célra történő felhasználásáról nem számol el, akkor a támogató az elszámolás napjáig a további támogatások
kiutalását felfüggeszti.
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6. A szerződő felek a jelen jogügyletből esetleg eredhető vitás kérdések elbírálására a Kaposvári Városi Bíróság, ill. értékhatártól függően a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötök ki.

Jelen szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt a felek jóváhagyólag aláírták.

Kaposvár, 2009. június……

……………………………
támogató

…………………………..
támogatott
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68/2009.(VI.12.) KH
66/2009.(VI.12.) KH
A Somogyi Esély Kht. saját tőke pótlása

A drávatamási Drávakastély Szociális Otthon geotermikus fűtéskorszerűsítési beruházása KEOP
4.2.0/B pályázatának beadása

1. A Somogy Megyei Közgyűlés kezdeményezi a Somogyi Esély Kht. saját tőkéjének 688 000 Ft-tal történő pótlását, és elrendeli, hogy ebből a Somogy
Megyei Önkormányzat üzletrész arányosan 229 400
Ft-tal vállaljon részt a kötvény kibocsátás terhére.

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a
drávatamási Drávakastély Szociális Otthon geotermikus fűtéskorszerűsítési beruházása KEOP 4.2.0./B
pályázatának beadásáról szóló előterjesztést.

2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét,
hogy a fentiekhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye, illetve a cégeljáráshoz szükséges iratokat aláírja.

2. Utasítja a közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a
pályázathoz szükséges 116.417.013 forint saját erő
összegének a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.
évi költségvetésében való szerepeltetéséről.

3. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét,
hogy a társaság taggyűlésén szavazatával a közgyűlés döntésének szerezzen érvényt.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. június12.
67/2009.(VI.12.) KH
Az önkormányzati kötvénykibocsátás bevételéből
működési célra történő bevonás
1. A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy
átmeneti működési gondok megoldására – a tervezett
ingatlanértékesítési bevétel teljesüléséig – 500 millió
Ft összegű kötvényértékesítési bevétel bevonásra kerüljön a költségvetésbe.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2. A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért, hogy amenynyiben az idei évben a tervezett ingatlanértékesítési
bevétel nem teljesül, úgy az 500 millió Ft-os kötvénybevonás összege a költségvetési rendeletben kerüljön átvezetésre.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2009. december 4.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli az ingatlanértékesítésre vonatkozó szerződés-tervezetek szeptemberi közgyűlés elé való terjesztését.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

Felelős:

Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke – saját
erő összegének költségvetésben való szerepeltetéséért
Sárdi Árpád, a közgyűlés alelnöke – szükséges tájékoztatások megtételéért és pályázati teendők koordinálásáért
Határidő: értelem szerint
69/2009.(VI.12.) KH
A Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ óvodaépület rekonstrukciójának
beruházási programja
A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért a Duráczky
József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ
óvodaépületének rekonstrukciójával a beruházási program okmányban foglaltaknak megfelelően és azt jóváhagyja. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a beruházás teljes körű lebonyolítását a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal szakértőinek bevonásával végezze.
Felelős:

Gelencsér Attila közgyűlés elnöke
Gyurina Éva igazgató
Határidő: értelem szerint
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1.sz.melléklet

A BERUHÁZÁS ALAPADATAI
1.

A beruházás megnevezése: Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ óvoda épület rekonstrukció

2.

A beruházóra, üzemeltetőre vonatkozó adatok:
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár,
Somssich u.8.

3.

Előzmények: (éves tervekkel való összefüggések, előzetes döntések)
72/2008.(VI:06.)sz. ÖH-val elfogadott 2008-2010 évekre szóló intézkedési tervben és a 2/2008 (II.8.) ÖR-ben szerepel. A Somogy Megyei Önkormányzat
2009.évi 1/2009. (III.10.) sz. költségvetési rendelet 3/A sz. melléklete tartalmazza.
Építési engedély száma: 680.169-5/2009.
A beruházás megvalósításának módja:
a.) építési beruházás
- meglévő óvoda épület átalakítása, bővítése.

4.

5.

Az építési beruházás elhelyezése, telepítése:
A Kaposvár, Somssich P.u.8.sz. ( 857 hrsz.) alatti meglévő óvodaépületben valósul meg.

6.

Az építési beruházás célja és tervezési programja:
- szakmai koncepció (helyzetelemzés, célkitűzés, szakmai igények és prioritások
megfogalmazása)
A Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ névadó igazgatója, Duráczky József 1959-ben az országban elsőként megépíttette 3-6 éves
életkorú hallássérült gyermekek számára az intézmény óvoda épületét. A 80-as
évektől a fenntartó megbízásából az óvodai tagozaton elindult a súlyosan beszédhibás-beszédfogyatékos gyermekek számára - komplex logopédiai kezelésük érdekében - a logopédiai óvodai csoport is.
Az intézmény óvodaépülete 50 éve épült, rajta jelentős felújítást azóta nem végeztek. A homlokzati fa nyílászárók megvetemedtek, korhadtak, nem zárhatóak,
a féltetővel lezárt épület tetőhéjalása azbesztcement hullámpala, a falak és födémek hőszigetelése nem megfelelő.
A belső nyílászárók fémből készültek, mely az óvodáskorú gyermekekre nézve
balesetveszélyes. A burkolatok, kevés kivételtől eltekintve az eredetiek, tört nova burkolatok, melyek higiéniai szempontból kifogásolhatóak, nehezen takaríthatóak.
A helyiségek funkcionális kialakítása a mai használati igényeknek nem felel
meg, átalakításra szorulnak. Az épület gépészeti vezetékei elöregedtek, teljes
cseréjük szükséges, az épület fűtését célszerű a főépületétől leválasztani. A játszóudvar egy része fölé épített előtető jelentősen növelné annak kihasználhatóságát.
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Az óvodaépületben nincs szertár és raktárhelyiség, viszont van egy ÁNTSZ által
nem engedélyezett, évek óta használaton kívüli fürdőmedence.
Az egyéni- és a csoportterápiák növekvő száma miatt egyre több fejlesztőhelyiségre, külön teremre van szükség.
Felújításra és bővítésre szorulnak a kiszolgáló helyiségek (melegítőkonyha és
ebédlő) valamint a mellékhelyiségek.
Az óvodában 20-22 fő (pedagógus, valamint kisegítő személyzet) dolgozik folyamatosan 12 órában, az ő elhelyezésük teljesen megoldatlan . Egyáltalán nincs
öltözőjük és nincs elegendő mellékhelyiségük sem.
Nem rendelkezik az óvoda munkaközösségi és tanári szobával sem.

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 Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ óvodaépület rekonstrukciója. A
döntés értelmében a fejlesztést a kötvénykibocsátás terhére 73.500.000,- Ft.
költséggel valósíthatja meg a fenntartó Somogy Megyei Önkormányzat. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a bekerülési költség bruttó 69.471.287,Ft.
- Műszaki leírás, koncepció (a szakmai programra épülő műszaki paraméterek)
Az óvoda épület felújítása, korszerűsítése (funkcionális átalakítása) a kapcsolódó szolgálati lakás egy részének átalakításával
Ezen belül 53,7 m2 tornaszoba, akadálymentes vizesblokk 5 m2, illetve nyitott
terasz kialakítása 36 m2 készül.
Az épület alapterülete: 915,4 m2.

II.

A BERUHÁZÁS RÁFORDÍTÁSAI ÉVENKÉNT
2008.
A. Árubeszerzés
berendezések beszerzése -

2009.
-

B. Építési beruházás
1. Építési terület biztosítása: a munkaterület rendelkezésre áll.
2. Megvalósulás jogi feltételei: jogerős építési engedély és kiviteli terv rendelkezésre áll, közbeszerzési eljárás befejeződött.
2008 (eFt)
2009 (eFt)
3. Tervezés: engedélyezési
li tervek
4.200,2008 (eFt)
2009 (eFt)
4. Kivitelezés:
69.471,-

627

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/3. szám

5. Lebonyolítás: Somogy Megyei Önkormányzat Fejlesztési Iroda szakemberei
végzik
6. Tervezői művezetés: nem szükséges
7. Közműfejlesztési hozzájárulás: nem szükséges.
8. Egyéb költségek: 2008 (eFt)
2009 (eFt)
9. Beruházási költség
73.671,Beruházási költség összesen:
73.671,- eFt

III.

BERUHÁZÁS FORRÁSAI ÉVENKÉNT
1. Költségvetési kiadási előirányzat
2008 (eFt)
Saját erő
Összesen:
Beruházás forrásai összesen: 73.671,-

IV.

2009 (eFt)
73.671,eFt

BERUHÁZÁS MŰSZAKI FELTÉTELEI, IDŐBENI ÜTEMEZÉS (KEZDÉS,
BEFEJEZÉS)
Tervezés előkészítés: 2009.január
2. Közbeszerzés, versenyeztetés: 2009.március-április
3. Kivitelezés: 2009. június-augusztus 30.
4. Finanszírozás: kivitelezés üteme szerint szakaszolva
5. Próbaüzem: 2009. szeptember
6. Üzembe helyezés: 2009.szeptember

V.

A BERUHÁZÁS KAPACITÁSA, MŰKÖDÉSI TÖBBLETKÖLTSÉG ÉVES
IGÉNYE
1. Az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás: 2. Létszám többletigény: Nincs többletigény.
3. Személyi többlet kiadások: nem merülnek fel.
4. Dologi többlet kiadások: Kaposvár, 2009. május 26.

A tervezett beruházás szakmai, műszaki és pénzügyi megalapozottságának véleményezése
1. Szakmai, műszaki, pénzügyi vélemények: a beruházás szakmailag és műszakilag az I/6. pontban leírtak alapján indokolt, pénzügyi fedezete biztosított.
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ENGEDÉLYEZÉSI ZÁRADÉK
A fenti beruházást

engedélyezem

nem engedélyezem

Határozat száma:
Kaposvár, 2009.május 26.

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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70/2009.(IV.12.) KH
A Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kollégiuma épületének rekonstrukciója
A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy
a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár
Norvég Alapra benyújtott pályázatához a 2009. évben
biztosított 50 millió Ft összegű önerőből valósuljon
meg az épület földszintjén a kollégiumi rész korszerűsítése.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. október 31.
71/2009.(VI.12.) KH
A Zita Gyermekotthon tiszta profilú speciális gyermekotthonná történő átalakítása
1. A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Zita
Gyermekotthon (Kaposvár, Kanizsai u. 65.) kizárólag disszociális tüneteket mutató speciális szükségletű gyermekek elhelyezésével 32 férőhelyes zárt speciális gyermekotthonná történő átalakítását. Felkéri a
közgyűlés elnökét a gyermekvédelmi struktúra 2010.
január 1-i hatállyal történő átszervezésének előkészítésére, valamint a speciális gyermekotthon működéséhez szükséges fenntartói döntések szeptemberi
közgyűlés elé terjesztésére.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. szeptember 25.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli, hogy a
speciális gyermekotthon 2010. január 1-i működésének megkezdéséhez a Zita Gyermekotthon és a Margaréta Lakásotthoni Hálózat vonatkozásában a szükséges feladatok ellátására 2009. december 31-ig az I.
sz. Gyermekvédelmi Intézmény igazgatója függetlenített igazgatóhelyettest bízzon meg. Továbbá az
igazgató gondoskodjon arról, hogy a Zita gyermekotthon szakmai vezetésével megbízott szakember
kapcsolt munkakörben lássa el feladatait 2009. december 31-ig.
Felelős: Kovácsné Horváth Mária igazgató
Határidő: 2009. július 1.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés tanulmányterv készítését rendeli el a Zita Gyermekotthon épületére vonatkozóan a speciális gyermekotthonná történő átalakításához a szükséges költségek meghatározásával.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. augusztus 20.
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4. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy tájékoztassa a Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulást a Somogy Megyei Közgyűlés speciális gyermekotthon létrehozásáról szóló
döntéséről.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. június 31.
5. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli gyermekvédelmi fejlesztési terv elkészítését és a szeptemberi
közgyűlés elé terjesztését.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. szeptember 25.
72/2009.(IV.12.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzat és Nagyszakácsi
Község Önkormányzata között kötött feladatellátási
szerződés módosítása
A Somogy Megyei Közgyűlés a Nagyszakácsi Község
Önkormányzatával 2007. október 26-án kötött
feladatellátási szerződés módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a feladatellátási
szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. június 30.
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1. sz. melléklet

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
(Tervezet)
(A módosítások vastag dőlt betűvel vannak jelölve)

A 2007. október 26-án létrejött egyrészről Somogy Megye Önkormányzata (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3., képviseli Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke), másrészről Nagyszakácsi Község Önkormányzata (8739 Nagyszakácsi, Kossuth u. 166., képviseli Kövér István polgármester) közötti
szerződés módosítása.
1. Nagyszakácsi Község Önkormányzata felkéri a Somogy Megyei Önkormányzatot, hogy az
általa fenntartott II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola nagyszakácsi
tagintézményében biztosíthassa a település 3-6 éves gyermekeinek az óvodai ellátását, valamint az 1-4. évfolyamos általános iskolai nevelést-oktatást.
2. Nagyszakácsi Község Önkormányzata vállalja:
- Hozzájárul az intézménybe járó gyermekek feladatellátási költségeihez. A költségvetési törvényben biztosított normatíva feletti ellátás többletköltségeihez évente 2009.
január 1-től gyermekenként 60.000,-Ft hozzájárulást fizet, havonta a mindenkori
gyermeklétszám alapján az iskola jelzése szerint. Az összeget havi bontásban minden hónap 27-ig átutalja a Somogy Megyei Önkormányzat OTP Somogy Megyei
Igazgatóság 11743002-15396004 sz. költségvetési számlájára.
- Eseti támogatással segíti az intézmény feladatellátását, tanulmányi kirándulások, ünnepélyek megszervezését.
- Igény szerint segíti az intézményt a kisebb karbantartási munkákban.
3. A Somogy Megyei Önkormányzat biztosítja a II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola nagyszakácsi tagintézményében a tárgyi, személyi feltételeivel az óvodai,
az 1-4. évfolyamos általános iskolai közoktatási feladatok magas szintű feladat ellátását. A
feladatellátásáért – az ellátottak létszáma alapján – az állami hozzájárulást (normatívát) a
Somogy Megyei Önkormányzat jogosult leigényelni.
4. A szerződés határozatlan időre szól, melyet a felek csak a tanév szorgalmi idején kívüli időszakban bonthatnak fel (július 1. – augusztus 30.).
5. A jelen feladatellátási szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
rendelkezései az irányadók.

Kaposvár, 2009. …………. hó …….nap

Gelencsér Attila
a Somogy Megyei Közgyűlés
Elnöke

Kövér István
Nagyszakácsi Község Önkormányzat
Polgármestere
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73/2009.(IV.12.) KH
A megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása
1. A Somogy Megyei Közgyűlés az alapító okiratok
módosítását, az intézmények módosított alapító okiratait jóváhagyja.
A közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratokat az intézmények részére kiadja.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2009. június 30.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatok 2009. július 1-től hatályos alapító okiratoknak megfelelő módosítását, jóváhagyásra történő benyújtását.
Felelős: Intézményvezetők
Határidő: 2009. július 24.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a költségvetési szervek gazdálkodási rendszerének átalakítását
az új tervezési, beszámolási követelményeknek megfelelően.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. november 30.
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/1999.(IV.26.) sz. rendeletének 75. §-ával létrehozta a Somogy Megyei
Önkormányzati Hivatalt.
E jogszabályi rendelkezés alapján a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi
CV. tv. 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot
adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetési szerv székhelye:

7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Helyi önkormányzati feladatok ellátása az
1990. évi LXV. tv. 75. § (1) bekezdése alapján,
és az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 66. §-ában meghatározott feladatok ellátása.

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A költségvetési szervek ágazati osztályozási és
besorolási rendjéről szóló szakágazati rend szerint megjelölt tevékenységi körök és a Somogy
Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2007.(V.22.) sz. rendeletében meghatározottak szerint:
Önkormányzati igazgatási feladatok ellátása

Szakágazati besorolása:
841105

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Az alaptevékenységhez tartozó szakfeladatok:
75115-3
75117-5
75118-6
92403-6
92404-7
63121-1
75173-5
75149-4

805915

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Diáksport
Sportcélok és feladatok
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Hatósági, (fő) felügyeleti, szakmai irányítási
tevékenység
Máshová nem sorolható védelmi tevékenységet
folytató szervek tevékenysége
Máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatot
folytató szervek tevékenysége
Oktatási célok és egyéb feladatok
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Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
751197
75192-2
75199-9
85125-3
70101-5
72901-7
75195-8

Máshová nem sorolható igazgatási tevékenységet végző szervek tevékenysége
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolása
Finanszírozási műveletek elszámolása
Foglalkozás-egészségügyi ellátás
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Egyéb számítástechnikai tevékenység
A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység

4. 2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
Az alaptevékenységhez tartozó szakfeladatok:
841 112
841 114
841 115
841 116

841 117
841 118
841 124
841 126
841 125
841 143
841 901
841 221
841 222
841 223
841 224
841 225
841 228

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolása
Egészségügy területi igazgatása és szabályozása
Oktatás területi igazgatása és szabályozása
Kultúra területi igazgatása és szabályozása
Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása
Környezetvédelem és természetvédelem területi
igazgatása és szabályozása
Szociális szolgáltatások területi igazgatása és
szabályozása
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856 000
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Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel,
egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Turizmus területi igazgatása és szabályozása
Központi költségvetési befizetések
Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinten
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés
Nemzetközi szervezetekben való részvétel
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

Kiegészítő tevékenysége nincs.
Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő tevékenység:
682 002
682 001
889 943
890 111

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
Esélyegyenlőség elősegítést célzó általános,
komplex tevékenységek és programok

Az alaptevékenységhez kapcsolódó szabad kapacitásait hasznosíthatja, amely az Ámr.
217/1998.(XII.30.) szóló Kormányrendelet 9. § (5) bek. feltételein belül nem minősül vállalkozási tevékenységnek, az ebből származó bevételeit az alaptevékenységére fordítja. A
kisegítő tevékenység kiadásainak aránya nem érheti el a költségvetés összkiadásainak
1,5%-át.
5. Illetékessége:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

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

7. Fenntartó neve, címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi
költségvetési szerv.

9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalt a
megyei főjegyző vezeti, akit az 1990. évi LXV.
tv. 75. § (2) bek., 76. §-a és a 36. § (1) bek.
alapján a közgyűlés pályázat útján nevez ki.
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10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok):

Köztisztviselők az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.)
alapján.
Munkavállalók, akikre nézve az 1992. évi
XXII. tv. (Mt.) rendelkezései irányadók, továbbá egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony
(megbízási jogviszony) az 1959. évi IV. tv.
(Ptk.) rendelkezései alapján.

11. A költségvetési szerv felügyeleti
szerve:

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

12. A költségvetési szerv gazdálkodási
jogköre:

Jogi személyiséggel rendelkező, a költségvetési
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

13. A költségvetési szerv számlavezetője:

OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Dunántúli Régió Kaposvári Igazgatósága
11743002-15396004
11743002-15396004-02130000
11743002-15396004-05120000

A költségvetési szerv számlaszáma:

14. Az intézmény feladatának ellátására
szolgáló vagyon:

Dél-

A hivatal feladatait a megyei önkormányzat a
többször módosított 16/2005.(XII.26.) sz. vagyonrendelete alapján, vagyonleltár szerinti,
megyei önkormányzati tulajdonú ingatlan- és
ingóvagyonnal látja el. Működési költségeit az
önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza.

Záradék:

Az alapító okiratot a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával jóváhagyta.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
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 a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Kaposi Mór Oktató Kórháza

2. Székhelye:

7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Egészségügy

4. Alaptevékenysége:

Egészségügyi közszolgáltatást végző költségvetési szerv

a.) Szakágazati besorolása:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
SZJ 85112-1
SZJ 85113-2
SZJ 85114-3
SZJ 85125-3
SZJ 85127-5
SZJ 85128-6
SZJ 85196-7
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 85191-2
SZJ 73101-4
SZJ 73102-5
SZJ 80311-9
SZJ 80321-8
SZJ 80331-7
SZJ 80341-6
SZJ 80402-8
d) Alaptevékenységtől független
kisegítő tevékenység:
TEÁOR 3511
TEÁOR 3514
TEÁOR 3530
TEÁOR 3600

861000

Aktív fekvőbeteg ellátás
Rehabilitációt, utókezelést és gondozást
nyújtó fekvőbeteg ellátás
Krónikus fekvőbeteg ellátás
Foglalkozás-egészségügyi ellátás
Járóbetegek szakorvosi ellátása
Fogorvosi ellátása
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
Egyetemi oktatás
Főiskolai oktatás
Egyetemi, főiskolai továbbképzés
Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás,
vizsgáztatás

Villamosenergia-termelés
Villamosenergia-kereskedelem
Gőzellátás, légkondicionálás
Víztermelés, -kezelés, -elosztás
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TEÁOR 4110
TEÁOR 5590
TEÁOR 5811
TEÁOR 5813
TEÁOR 5814
TEÁOR 5819
TEÁOR 6399
TEÁOR 6820

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
TEÁOR 6399
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
SZJ 55241-1
Munkahelyi étkeztetés
SZJ 74991-4
M.n.s. gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás (tudományos rendezvények, kongresszusok, konferenciák szervezése, tanácsadás, szakértés)
SZJ 75192-2
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
SZJ 75195-6
Szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett
kiegészítő, kisegítő tevékenységek (könyvtár)
SZJ 93093-2
M.n.s. egyéb szolgáltatás (belső parkolás)
A kisegítő tevékenység kiadásainak aránya nem érheti el a költségvetés összkiadásainak 10%-át.
e) Vállalkozói tevékenység:
SZJ 751959

Költségvetési szervek által végzett egyéb
vállalkozási tevékenység
TEÁOR 4773
Gyógyszerkereskedelem
TEÁOR 4774
Gyógyászati termékek kiskereskedelme
TEÁOR 4775
Illatszer-kiskereskedelem
A vállalkozói tevékenységből származó bevétel a költségvetés összkiadásaihoz
viszonyítva nem éri el a 10%-ot.

2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
861001
861002
861003
861004
861005
862211
862212
862213
862214
862303

Fekvőbetegek aktív ellátása
Fekvőbetegek krónikus ellátása
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
Egészségügyi ápolás bentlakással
Bentlakásos hospice ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
Járóbetegek gyógyító gondozása
Járóbetegek
egynapos
ellátása(pl.
művesekezelés)
Fogorvosi szakellátás

638

SOMOGYI KÖZLÖNY

869011

869012

869031
869032
869033
869034
869035
869036
869037
869039
869041
869042
869043
869044
869049
869051
869052
869053
869060
869071

869072
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Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett
egészségügyi szakértői tevékenység
Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység
Otthoni(egészségügyi)szakápolás
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Paramedikális
szolgáltatás,
természetgyógyászat
Mentés
Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre
történő halottszállítás
Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
Fizikoterápiás szolgáltatás
Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő
egészségügyi szolgáltatás
Család- és nővédelmi tanácsadás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Nem fertőző megbetegedések megelőzése
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi
ellátás
Környezet- egészségügyi feladatok
Település- egészségügyi feladatok
Sugár- egészségügyi feladatok
Élelmezés- és táplálkozás- egészségügyi felügyelet, ellenőrzés
Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
861001
861002
861003
861004
861005
862211
862212
862213

Fekvőbetegek aktív ellátása
Fekvőbetegek krónikus ellátása
Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
Egészségügyi ápolás bentlakással
Bentlakásos hospice ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
Járóbetegek gyógyító gondozása
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862214
862303
869011

869012

869031
869032
869033
869034
869035
869036
869037
869039
869041
869042
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869044
869049
869051
869052
869053
869060
869071
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Járóbetegek
egynapos
ellátása(pl.
művesekezelés)
Fogorvosi szakellátás
Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett
egészségügyi szakértői tevékenység
Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység
Otthoni(egészségügyi)szakápolás
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Paramedikális
szolgáltatás,
természetgyógyászat
Mentés
Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre
történő halottszállítás
Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
Fizikoterápiás szolgáltatás
Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő
egészségügyi szolgáltatás
Család- és nővédelmi tanácsadás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Nem fertőző megbetegedések megelőzése
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi
ellátás
Környezet- egészségügyi feladatok
Település- egészségügyi feladatok
Sugár- egészségügyi feladatok
Élelmezés- és táplálkozás- egészségügyi felügyelet, ellenőrzés
Szabadidős és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

d) Alaptevékenységtől független
kisegítő tevékenység:
854211
854212
854213
854221
855935
855937

Felsőfokú szakképzés
Szakirányú továbbképzés
Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító
egyéb képzés
Alapképzés
Szakmai továbbképzések
M. n. s. egyéb felnőttoktatás
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581100
581300
581400
581900
360000
559011
559012
559013
559014
559015
559016

2009/3. szám

Könyvkiadás
Napilapkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Víztermelés, -kezelés, -elosztás
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
Felsőoktatásban részt vevő hallgatók PPP
diákotthoni elhelyezése
Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

559091
559099

Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása
Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
Egyéb m. n. s. szálláshely- szolgáltatás

562917
562919
522130
682001
682002

Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721111
721112

Egészségügyi biotechnolóiai alapkutatás
Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott
kutatás
721113
Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés
661902
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
351000
Villamosenergia-termelés, -ellátás
353000
Gőzellátás, légkondicionálás
841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése,
védelme
910123
Könyvtári szolgáltatások
522130
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
639990
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
A kisegítő tevékenység kiadásainak aránya nem érheti el a költségvetés összkiadásainak 10%-át.
e) Vállalkozói tevékenység:
SZJ 751959
477300

Költségvetési szervek által végzett egyéb
vállalkozási tevékenység
Gyógyszer-kiskereskedelem
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477400
Gyógyászati termék kiskereskedelme
477500
Illatszer-kiskereskedelem
A vállalkozói tevékenységből származó bevétel a költségvetés összkiadásaihoz
viszonyítva nem éri el a 10%-ot.
5. Működési köre:

Regionális súlyponti kórház

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézet

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Kaposvári Fiók
11743002-15399526

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet alapján.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján.

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Telephelyei:

- 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.
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14. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
Vagyonleltár szerinti megyei önkormányzati tulajdonú ingatlan-, és ingóvagyon

15. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:
A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek.
b) pontjában és az 1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában meghatározott kötelező feladata
ellátását szolgáló Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ intézménye részére a Somogy Megyei Közgyűlés 113/2007.(X.26.) sz. határozatának megfelelően, valamint a
2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ

2. Székhelye:

7400 Kaposvár, Orci u. 18/a.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Gyermek- és ifjúságvédelem

4. Alaptevékenysége:

Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

879020

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85313-6

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

SZJ 85315-8

SZJ 85335-5
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 85328-8
SZJ 85319-2
SZJ 80402-8

SZJ 75192-2

2009/3. szám

- nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
- ideiglenes elhelyezést biztosító otthon
működtetése (24 fős befogadó otthon)
- 24 férőhelyen otthont nyújtó ellátás
biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe
vett gyermekek és utógondozói ellátottak számára
- utógondozottak ellátása külső férőhelyeken (46 fő)
- nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása
- nevelőszülői hálózat szervezése, képzése, fenntartása és működtetése, (a
hálózaton belül 30 fő különleges és 30
fő speciális ellátási igényű, valamint
20 fő ideiglenesen elhelyezett gyermek befogadását biztosítja)
- eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

- munkahelyi vendéglátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
- egyéb szociális ellátás szállásnyújtással
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás,
vizsgáztatás (nevelőszülők, örökbefogadó szülők felkészítése és képzése)
- önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
889206

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás:
- az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az
átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási helyének meghatározása (férőhely gazda)
- nyilvántartás a megyei gyermekvédelmi
szakellátás üres férőhelyeiről, valamint
a gondozási napokról
- a
gyermek
örökbefogadásának,
örökbefogadhatóvá nyilvánításának és
örökbeadásának szakmai előkészítése
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879012

879014
879015

879013

879016

855936
879039
682002
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- az egyéni gondozási, nevelési tevékenység segítése és szakmai ellenőrzése
- eseti gondnoki, vagyonkezelői gondnoki és hivatásos gyámi hálózat működtetése
- a gyámok gondozói, nevelői, illetve
gyámi tevékenységének szakmai segítése, ellenőrzése
- gyermekvédelmi megyei szakértői bizottság működtetése
- szaktanácsadói, szakértői
- módszertani tevékenység végzése
Gyermekotthoni ellátás:
- ideiglenes elhelyezést biztosító otthon
működtetése (24 fős befogadó otthon)
Különleges gyermekotthoni ellátás
Utógondozó otthoni ellátás:
- 24 férőhelyen otthont nyújtó ellátás
biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe
vett gyermekek és utógondozói ellátottak számára
- utógondozottak ellátása külső férőhelyeken (46 fő)
Speciális gyermekotthoni ellátás:
- a szabad férőhely-kapacitás terhére
szükség esetén 2 fő integráltan nevelhető speciális szükségletű gyermek teljes
körű ellátása a Nyár u. 112. sz. alatti
Gyermek- és Utógondozó Otthonban
Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása:
- nevelőszülői hálózat szervezése, képzése, fenntartása és működtetése, (a hálózaton belül 30 fő különleges és 30 fő
speciális ellátási igényű, valamint 20 fő
ideiglenesen elhelyezett gyermek befogadását biztosítja)
Kötelező felkészítő képzések
Egyéb szociális ellátás bentlakással
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
682002
5. Működési köre:

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Somogy megye
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6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

2009/3. szám

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági
feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Déldunántúli Régió Kaposvári Igazgatósága
11743002-15399942

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgató kinevezés – vezetői
megbízás a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26)
Korm. rendelet alapján a 15/1998.(IV.30.)
NM rendelet képesítési követelményeit
figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet alapján

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Megyei gyermekvédelmi szakszolgáltató
és gyermekvédelmi szakellátási intézmény
7400 Kaposvár, Orci u. 18/a.
Befogadó otthon (2×12 fh. 1-18 éves korig)
Gyermek- és Utógondozó Otthon
7400 Kaposvár, Nyár u. 112. (24 fh.)
2x12 fős fiú és leánycsoport
Külső férőhelyek (albérletek)

14. Telephelyei:
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Férőhelyszám: 46 (Szervezeti és Működési Szabályzatban, továbbá az intézményi
működési engedélyben részletezettek szerint)
Önkormányzat által bérleti szerződéssel
biztosított, illetve bérelt helyiségek a területi dolgozók számára.
15. A feladat ellátását szolgáló vagyon és
a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.)
ÖR-ben meghatározott vagyontárgyakkal
végzi.
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, jármű)
használata leltár szerint.

16. 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:

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta
jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontjában és az 1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában meghatározott kötelező
feladata ellátását szolgáló, a Somogy Megyei Tanács által csecsemőotthonként 1961ben alapított Somogy Megyei Gyermekotthon, Nagybajom jelenleg Kékmadár Gyermekotthon, 1962-ben a Somogy Megyei Tanács által alapított Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs, valamint a Belügyminisztérium által 1893-ban alapított Zita Gyermekotthon, Kaposvár gyermekvédelmi szakellátási intézményeknek – a Somogy Megyei
Közgyűlés 113/2007.(X.26.) sz. határozatával elrendelt – integrálásával az intézmények
teljes körű jogutódjaként 2008. január 1. napjával létrehozott I. sz. Gyermekvédelmi
Intézmény részére a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye

2. Székhelye:

7561 Nagybajom, Templom u. 1.
férőhelyszám: 40

3. Jogszabályban meghatározott köz- Gyermek- és ifjúságvédelem
feladata:
4. Alaptevékenysége:
a.) Szakágazati besorolása:

Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
879040

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

Szakfeladatok:
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
- 8+6 férőhelyen a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorú és saját gyermekének, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt és gyermekének együttes ellátása (anyás gondozás)
- 10 férőhelyen otthont nyújtó ellátást biztosít a 3 évnél idősebb – többes testvérhelyzet tagjaként élő – átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek számára
- 16 férőhelyen speciális, disszociális tüneteket mutató fiú gyermekek ellátása
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SZJ 80521-2

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 75195-0
SZJ 75192-2
SZJ 85328-8
SZJ 85319-2

SZJ 70101-5
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- 106 férőhelyen otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az
átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek,
illetve utógondozói ellátásban részesülő
fiatal felnőttek számára,
(az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek kizárólag a székhely intézményben,
7561 Nagybajom, Templom u. 1. sz. alatt
helyezhetők el)
- szabad férőhely kapacitása terhére szükség
esetén ellátja az utógondozói ellátásra szoruló (betegsége, fogyatékossága miatt különleges szükségletű) fiatalokat
- a szabad férőhely kapacitás terhére szükség
esetén lakásotthononként két fő integráltan
nevelhető, disszociális tüneteket mutató
gyermek ellátása kizárólag a Szenna, Árpád
u. 25., a Somogyjád, Kossuth L. u. 63., a
Vadrózsa Lakásotthon Kaposvár, Vikár B.
u. 57., a Margaréta Lakásotthon Kaposvár,
Pécsi u. 217. sz. alatti lakásotthonokban
- pedagógiai szakszolgálat
- fejlesztő felkészítést nyújt képzési kötelezett fogyatékkal élő gyermekek számára

- munkahelyi vendéglátás
- intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
- önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
- egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
- egyéb szociális ellátás szállásnyújtással
- gyermekek átmeneti gondozása az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül szabad férőhely kapacitása terhére
- átmeneti gondozást nyújt a 3 évnél fiatalabb egészségügyi és szociális okok miatt
rászoruló gyermekek számára (szabad férőhely kapacitása igénybevételével)
- saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
879014

879012

879013

879015

879039

Különleges gyermekotthoni 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
Gyermekotthoni ellátás:
- 8+6 férőhelyen a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorú és saját gyermekének, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt és gyermekének együttes ellátása (anyás gondozás)
- 10 férőhelyen otthont nyújtó ellátást biztosít a 3 évnél idősebb – többes testvérhelyzet tagjaként élő – átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek számára
- 106 férőhelyen otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett,
az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára,
(az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek kizárólag a székhely intézményben, 7561 Nagybajom, Templom u. 1. sz.
alatt helyezhetők el)
Speciális gyermekotthoni ellátás:
- 16 férőhelyen speciális, disszociális tüneteket mutató fiú gyermekek ellátása
- a szabad férőhely kapacitás terhére szükség esetén lakásotthononként két fő integráltan nevelhető, disszociális tüneteket
mutató gyermek ellátása kizárólag a
Szenna, Árpád u. 25., a Somogyjád, Kossuth L. u. 63., a Vadrózsa Lakásotthon
Kaposvár, Vikár B. u. 57., a Margaréta
Lakásotthon Kaposvár, Pécsi u. 217. sz.
alatti lakásotthonokban
Utógondozó otthoni ellátás:
- szabad férőhely kapacitása terhére szükség esetén ellátja az utógondozói ellátásra
szoruló (betegsége, fogyatékossága miatt
különleges szükségletű) fiatalokat
Egyéb szociális ellátás bentlakással:
- gyermekek átmeneti gondozása az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül szabad
férőhely kapacitása terhére
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562920
682001

2009/3. szám

- átmeneti gondozást nyújt a 3 évnél fiatalabb egészségügyi és szociális okok miatt
rászoruló gyermekek számára (szabad férőhely kapacitása igénybevételével)
Korai fejlesztés, gondozás
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
562920
682001

Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. DélDunántúli Régió Kaposvári Igazgatósága
11743143-15761804
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet
képesítési követelményeit figyelembe véve.
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11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó fog- Közalkalmazotti jogviszony
lalkoztatási jogviszony(ok) megjelö- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szólése:
ló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet alapján
12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

gyermekvédelmi szakellátási intézmény

14. Telephelyei:

1. Móra Ferenc Lakásotthoni Hálózat Lakásotthona
8674 Nágocs, Park u. 2.
férőhelyszám: 12
2. Lakásotthonok:
7477 Szenna, Árpád u. 25.
férőhelyszám: 12
3. 7443 Somogyjád, Kossuth u. 63.
férőhelyszám: 12
4. 7443 Somogyjád, Kálvin u. 22.
férőhelyszám: 8
5. 7444 Osztopán, Ady E. u. 8.
férőhelyszám: 8
6. 7444 Osztopán, Ady E. u. 2/c.
férőhelyszám: 8
7. Zita Gyermekotthon
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79.
Férőhelyszám: 40, ezen belül:
2×8 fős csoportban disszociális tüneteket mutató fiú férőhely
2×12 fős normál csoport működtetése
8. Napraforgó Lakásotthon
7478 Bárdudvarnok, Váci M. u. 2.
anyás gondozás
férőhelyszám: 8
9. Vadrózsa Lakásotthon
7400 Kaposvár, Vikár B. u. 57.
férőhelyszám: 10
10. Margaréta Lakásotthon
7400 Kaposvár, Pécsi u. 217.
férőhelyszám: 12

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
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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.
16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzat I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye alapító okiratát a
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009.
június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontjában és az 1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában 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 2008. január 1. napjával létrehozott II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola elnevezéssel
a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája

2. Székhelye:

8700 Marcali, Berzsenyi u. 114.
férőhelyszám: 40

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Gyermek- és ifjúságvédelem, közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

879040

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
Szakfeladatok:
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
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-

SZJ 80521-2

-

SZJ 80111-5

-

-

SZJ 80121-4

-

SZJ 80511-3

-

SZJ 80122-5

-
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- 61 férőhelyen otthont nyújtó ellátás
biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe
vett gyermekek, illetve utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttek
számára
(az ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermekek kizárólag a székhely intézményben, 8700 Marcali, Berzsenyi
u. 114. sz. alatt helyezhetők el)
- 8 férőhelyen integráltan nevelhető
speciális szükségletű lány gyermekek
teljes körű ellátása
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 viszszavezethető 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
sajátos nevelési igényű általános iskolai
nappali rendszerű nevelés, oktatás
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- 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.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 85319-2

SZJ 75192-2

-

munkahelyi vendéglátás
egyéb szociális ellátás szállásnyújtással
- 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
- önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
879014

879012

Különleges gyermekotthoni 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
- 19 férőhelyen különleges ellátást igénylő
gyermekek elhelyezése beteg, vagy/és
fogyatékosok részére
Gyermekotthoni ellátás:
- nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
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- 61 férőhelyen otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermekek, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára
(az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek kizárólag a székhely intézményben, 8700 Marcali, Berzsenyi u. 114. sz.
alatt helyezhetők el)
Speciális gyermekotthoni ellátás:
- 8 férőhelyen integráltan nevelhető speciális szükségletű lány gyermekek teljes körű ellátása
Utógondozó otthoni ellátás:
- 2 férőhelyen a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorú és saját gyermekének, valamint utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőtt és gyermekének
együttes ellátása
Egyéb szociális ellátás bentlakással:
- 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
Óvodai nevelés, ellátás
Engedélyezett férőhely: 25
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása
- 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 tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Engedélyezett férőhely: 40
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
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- 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
Általános iskolai napköziotthoni nevelés
Sajátos
nevelési
igényű
tanulók
napköziotthoni nevelése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Korai fejlesztés, gondozás
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
682002
562920

Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény
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9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

2009/3. szám

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél
Dunántúli Régió Kaposvári Igazgatósága
11743026-15761811
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó fog- Közalkalmazotti jogviszony
lalkoztatási jogviszony(ok) megjelö- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szólése:
ló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet alapján
12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Gyermekvédelmi szakellátási intézmény,
óvoda, általános iskola

14. Tagintézménye:

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és
Gyermekotthon
8739 Nagyszakácsi, Kossuth L. u. 93.
nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
férőhelyszám: 40 (ezen belül 8 férőhelyen
speciális igényű integráltan nevelhető
gyermekek ellátása)

15. Telephelyei:

1. Napsugár Lakásotthon
8716 Mesztegnyő, Vörösmarty u. 113/a.
férőhelyszám: 12
2. Szivárvány Lakásotthon
8713 Kéthely, Béke u. 19.
férőhelyszám: 8
3. Pitypang Lakásotthon
8719 Böhönye, dr. Forbáth u. 6.
férőhelyszám: 10
4. Utógondozó Lakás
8700 Marcali, Berzsenyi u. 1. fsz. 2.
férőhelyszám: 4
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16. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
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.

17. Maximális gyermek-tanuló létszám:

Óvoda: 25
Általános iskola: 40

18. Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:

Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
Általános iskolai nappali rendszerű nevelésoktatás 1-4. évfolyamon

19. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzat II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek.
b) pontjában és az 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező
feladata ellátását szolgáló Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási számára a 2008.
évi CV. törvény 4. § (1) bek-e szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Drávakastély Szociális Otthona

2. Székhelye:

7979 Drávatamási, Fő u. 41/a.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szociális ellátás

4. Alaptevékenysége:

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

873000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85316-9
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 75195-4

SZJ 85124-2
SZJ 85327-7
TEÁOR 1396
SZJ 01101-1

TEÁOR 0161
TEÁOR 9601

SZJ 75192-2

Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban
történő ellátás

Munkahelyi vendéglátás
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Járóbetegek gondozóintézeti gondozása
Szociális foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás:
- Műszaki textiláru gyártása
Munkarehabilitáció:
- Növénytermelés és kertészet
- Textil, szőrme mosása, tisztítása
- Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
873021

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos
ellátása
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Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkésztő
foglalkoztatás keretében
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
682002
562920

Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Barcsi Fiók
11743057-15399612

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján
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12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Fogyatékos személyek ápolását-gondozását
biztosító szociális intézmény

14. Telephelye:

7977 Kastélyosdombó, Fő u. 5.

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
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.

16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:
A Somogy Megyei Önkormányzat Drávakastély Szociális Otthona alapító okiratát a
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009.
június 12-én hagyta jóvá.
Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek.
b) pontjában és az 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező
feladata ellátását szolgáló Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthon, Barcs számára a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek-e szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthona

2. Székhelye:

7570 Barcs, Táncsics Mihály u. 24.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szociális ellátás

4. Alaptevékenysége:

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

873000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85316-9
SZJ 85314-7
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 75195-4

SZJ 85124-2
SZJ 75192-2

Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban
történő ellátás
Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás

Munkahelyi vendéglátás
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Járóbetegek gondozóintézeti gondozása
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
873021
873024
890431
879014

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos
ellátása
Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
Különleges gyermekotthoni ellátás
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Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
682002
562920

Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Barcsi Fiók
11743057-15400846

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján

12. A fenntartó neve és címe:

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

Kiskorú és felnőtt korú fogyatékos személyek ápolását-gondozását és rehabilitációs
ellátását biztosító szociális intézmény

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
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.

15. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzat Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthona alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek.
b) pontjában és az 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező
feladata ellátását szolgáló Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa számára a 2008. évi
CV. törvény 4. § (1) bek-e szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Fehér Akác Szociális Otthona

2. Székhelye:

7538 Kálmáncsa, Kossuth L. u. 1.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szociális ellátás

4. Alaptevékenysége:

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

873000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85317-0
SZJ 85316-9
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 75195-4

SZJ 75192-2
SZJ 85124-2

Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs
intézményi ellátás
Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban
történő ellátás

Munkahelyi vendéglátás
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Járóbetegek gondozóintézeti gondozása

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
873011
873013
873021
872002

Időskorúak tartós bentlakásos szociális
ellátása
Demens betegek bentlakásos ellátása
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos
ellátása
Szenvedélybetegek tartós ellátása
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Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkésztő
foglalkoztatás keretében
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
682002
562920

Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Barcsi Fiók
11743057-15399588

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet
képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló
257/2000.(XII.26) Korm. rendelet alapján
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12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Időskorúak, demens betegek, szenvedélybetegek és fogyatékos személyek ápolásátgondozását biztosító szociális intézmény

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
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.

15. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:
A Somogy Megyei Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009.
június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek.
b) pontjában és az 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező
feladata ellátását szolgáló Gondviselés Szociális Otthon, Segesd számára a 2008. évi
CV. törvény 4. § (1) bek-e szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Gondviselés Szociális Otthona

2. Székhelye:

7562 Segesd, Kossuth u. 1.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szociális ellátás

4. Alaptevékenysége:

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

873000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85317-0
SZJ 85316-9
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 75195-4

SZJ 85124-2
SZJ 85327-7
SZJ 01101-1

TEÁOR 0161
TEÁOR 1396

SZJ 01101-1

TEÁOR 0161
TEÁOR 9601
TEÁOR 9820

SZJ 75192-2

Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban
történő ellátás

Munkahelyi vendéglátás
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Járóbetegek gondozóintézeti gondozása
Szociális foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás:
- Növénytermelés és kertészet
- Műszaki textiláru gyártása
Munkarehabilitáció:
- Növénytermelés és kertészet
- Textil, szőrme mosása, tisztítása
- Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
- Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
873011
873013
873021
872002
872006
890431
890432
562917
682002
562920

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Demens betegek bentlakásos ellátása
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos
ellátása
Szenvedélybetegek tartós ellátása
Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkésztő
foglalkoztatás keretében
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
682002
562920

Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Nagyatádi Fiók
11743033-15399636
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10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Időskorúak, demens betegek, fogyatékos
személyek és szenvedélybetegek ápolásátgondozását, valamint szenvedélybetegek
rehabilitációs ellátását biztosító szociális
intézmény

14. Telephelyei:

7562 Segesd, József A. u. 2.
7544 Szabás, Szabadság u. 86.

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény székhelyén és a Szabás, Szabadság u. 86. szám alatti telephelyen lévő
ingatlanok a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezik. A Segesd, József A.
u. 2. szám alatti telephely a Római Katolikus Egyház tulajdonát képezi, a használati
jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg. A megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok 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.

16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

A Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek.
b) pontjában és az 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező
feladata ellátását szolgáló Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút-Gyöngyöspuszta
számára a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek-e szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Magas Cédrus Szociális Otthona

2. Székhelye:

7531 Kőkút-Gyöngyöspuszta,
Gyöngyöspuszta 1.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szociális ellátás

4. Alaptevékenysége:

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

873000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85317-0
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 75195-4

SZJ 85124-2
SZJ 85327-7
SZJ 01101-1

TEÁOR 0161
TEÁOR 1393
TEÁOR 1396
TEÁOR 1412
TEÁOR 8110
TEÁOR 8129
TEÁOR 8130
TEÁOR 9601
TEÁOR 9820
TEÁOR 1393
TEÁOR 1396
TEÁOR 8110
TEÁOR 8129
TEÁOR 8130

Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás

Munkahelyi vendéglátás
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Járóbetegek gondozóintézeti gondozása
Szociális foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás:
- Növénytermelés és kertészet
- Szőnyeggyártás
- Műszaki textiláru gyártása
- Munkaruházat gyártás
- Építményüzemeltetés
- Egyéb takarítás
- Zöldterület kezelés
- Textil, szőrme mosása, tisztítása
- Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
Munkarehabilitáció:
- Szőnyeggyártás
- Műszaki textiláru gyártása
- Építményüzemeltetés
- Egyéb takarítás
- Zöldterület kezelés
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- Textil, szőrme mosása, tisztítása
- Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
- Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
873011
873013
872002
872004
879031
879032
890431
890432
562917
682002
562920

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Demens betegek bentlakásos ellátása
Szenvedélybetegek tartós ellátása
Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása
Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális
ellátása
Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkésztő
foglalkoztatás keretében
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
682002
562920

Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény
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Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Kaposvári Fiók
11743002-15399595

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Időskorúak, demens betegek, szenvedélybetegek és hajléktalan személyek ápolásátgondozását, valamint hajléktalan személyek rehabilitációs ellátását és szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátását biztosító szociális intézmény

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
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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Az intézmény tevékenységét az 1992. évi
XXXVIII. tv. és a vonatkozó jogszabályok,
valamint a Somogy Megyei Önkormányzat
rendeletei alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzat Magas Cédrus Szociális Otthona alapító okiratát a
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009.
június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek.
b) pontjában és az 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező
feladata ellátását szolgáló Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye, Patalom számára a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek-e szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Park Szociális Otthona és Módszertani Intézménye

2. Székhelye:

7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szociális ellátás

4. Alaptevékenysége:

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

873000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85317-0
SZJ 85195-6
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 73201-1
SZJ 75195-4

SZJ 85124-2
SZJ 75192-2

Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
Módszertani szakirányítás feladatai

Munkahelyi vendéglátás
Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Járóbetegek gondozóintézeti gondozása
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
872001
873011
873013
749031

Pszichiátriai betegek tartós ellátása
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Demens betegek bentlakásos ellátása
Módszertani szakirányítás
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Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
682002
562920

Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Kaposvári Fiók
11743002-15399629

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján

12. A fenntartó neve és címe:

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

Időskorúak, demens betegek és pszichiátriai betegek ápolását-gondozását, valamint
módszertani feladatok ellátását biztosító
szociális intézmény

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
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.

15. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzat Park Szociális Otthona és Módszertani Intézménye
alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek.
b) pontjában és az 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező
feladata ellátását szolgáló Szeretet Szociális Otthon, Berzence számára a 2008. évi CV.
törvény 4. § (1) bek-e szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító
okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Szeretet Szociális Otthona

2. Székhelye:

7516 Berzence, Szabadság tér 17.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szociális ellátás

4. Alaptevékenysége:

Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

872000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85317-0
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 75195-4

SZJ 85124-2
SZJ 85327-7
TEÁOR 1396
SZJ 01101-1

SZJ 75192-2

TEÁOR 0161
TEÁOR 9601
TEÁOR 9820

Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás

Munkahelyi vendéglátás
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Járóbetegek gondozóintézeti gondozása
Szociális foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás:
- Műszaki textiláru gyártása
Munkarehabilitáció:
- Növénytermelés és kertészet
- Textil, szőrme mosása, tisztítása
- Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
- Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
872001
873011
873013
890431
890432
562917
682002
562920

Pszichiátriai betegek tartós ellátása
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Demens betegek bentlakásos ellátása
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkésztő
foglalkoztatás keretében
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
682002
562920

Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Csurgói Fiók
11743088-15399605
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10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján.

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Időskorúak, demens betegek és pszichiátriai betegek ápolását-gondozását biztosító
szociális intézmény

14. Telephelye:

7516 Berzence, Lakótelep 3.

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
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.

16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

A Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona alapító okiratát a Somogy
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június
12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek.
b) pontjában és az 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező
feladata ellátását szolgáló Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab számára a 2008. évi
CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Dr. Takács Imre Szociális Otthona

2. Székhelye:

8660 Tab, Kossuth L. u. 107.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szociális ellátás

4. Alaptevékenysége:

Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

872000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 85317-0
SZJ 85316-9
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 75195-4

SZJ 85124-2
SZJ 85327-7
TEÁOR 1396
SZJ 01101-1

SZJ 75192-2

TEÁOR 0161
TEÁOR 9601
TEÁOR 9820

Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban
történő ellátás

Munkahelyi vendéglátás
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Járóbetegek gondozóintézeti gondozása
Szociális foglalkoztatás
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás:
- Műszaki textiláru gyártása
Munkarehabilitáció:
- Növénytermelés és kertészet
- Textil, szőrme mosása, tisztítása
- Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
- Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
872001
872005
873021
890431
890432
562917
682002
562920

Pszichiátriai betegek tartós ellátása
Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos
ellátása
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkésztő
foglalkoztatás keretében
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
682002
562920

Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP Bank NyRt. Dél-Dunántúli Régió
Tabi Fiók
11743112-15399643
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10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet
alapján

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek ápolását-gondozását, valamint pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátását
biztosító szociális intézmény

14. Telephelyei:

8660 Tab, Kossuth L. u. 107/c.
8660 Tab, Dobó Katica u. 1.

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
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.

16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

A Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona alapító okiratát a
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009.
június 12-én hagyta jóvá.
Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1897-ben Somogy Megye Főispánja
által alapított Siketnémák Kaposvári Államilag Segélyezett Intézete, jelenlegi nevén
Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, Diák- és Gyermekotthon
részére az 1993. évi LXXIX. tv. 37. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően
és az 1997. évi XXXI. tv. 156.§ (2) bekezdés a) pontja, valamint a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Rövid neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye, Diák- és Gyermekotthona
SMÖ Duráczky EGYMI

2. Székhelye:

7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Alapfokú oktatás

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
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- 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 gyermekek és
iskolai tanulók diákotthoni ellátása, speciális pedagógiai felkészítése
- integrált körülmények között nevelhetőoktatható mozgássérült tanulók logopédiai óvodai, iskolai fejlesztése
- 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, tanulási 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
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SZJ 55136-0

SZJ 80541-0

-

SZJ 85314-7

-

SZJ 80511-3

-

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

-

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 75195-0
SZJ 92403-6
SZJ 75195-2
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- 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
- 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

- munkahelyi vendéglátás
- intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
- 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
társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
851012

852012

852022

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása:
- 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
- integrált körülmények között nevelhető
mozgássérült gyermekek logopédiai
óvodai nevelése, fejlesztése
Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- 1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás
- 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
- integrált körülmények között nevelhetőoktatható mozgássérült tanulók logopédiai, iskolai fejlesztése
Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
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- 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
- integrált körülmények között nevelhetőoktatható mozgássérült tanulók logopédiai, iskolai fejlesztése
Sajátos
nevelési
igényű
tanulók
napköziotthoni nevelése
Sajátos nevelési igényű tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése:
- diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása sajátos nevelési igényű (hallássérült,
halmozottan fogyatékos hallássérült és
beszédfogyatékos) gyermekek, tanulók
számára
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység:
- óvodás és tanköteles korú sajátos nevelési igényű (beszédhibás, súlyos fokban
beszédhibás, tanulási zavart mutató)
gyermekek, tanulók logopédiai szűrővizsgálata, ambuláns logopédiai vizsgálata, ellátása
- sajátos nevelési igényű (beszédhibás,
beszédfogyatékos) gyermekek komplex
gyógypedagógiai és logopédiai ellátása
- óvodában és iskolában integráltan fejlesztett sajátos nevelési igényű (hallássérült, tanulási folyamatban súlyosan akadályozott, látássérült, mozgássérült)
gyermekek és tanulók speciális pedagógiai ellátása
- középfokú oktatásban résztvevő sajátos
nevelési igényű (hallássérült) tanulók
speciális pedagógiai segítése
- audiológiai állomás működtetése az intézmény által gondozott gyermekek, tanulók ellátására
- utazótanári szolgáltatás
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856012

856013

879014

856020

562912
562913
562914
931204
562917
682001
682002
493909
562920
559099

Korai fejlesztés, gondozás:
- központi idegrendszeri sérülés miatt
sajátos nevelési igényű (mozgássérült,
halmozottan fogyatékos mozgássérült)
gyermekek korai fejlesztése, tanácsadás
konduktív pedagógiai ambuláns ellátása,
utógondozása
- sajátos nevelési igényű (hallássérült,
halmozottan fogyatékos hallássérült)
gyermekek kori fejlesztése, tanácsadás
- sajátos nevelési igényű (beszédhibás,
beszédfogyatékos) gyermekek komplex
gyógypedagógiai és logopédiai vizsgálata, korai fejlesztése, tanácsadás
- otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai) gondozás
- utazótanári szolgáltatás
Fejlesztő felkészítés:
- sajátos nevelési igényű (hallássérült)
gyermekek fejlesztő felkészítése
Különleges gyermekotthoni ellátás:
- átmeneti és tartós nevelésbe vett hallássérült, halmozottan fogyatékos hallássérült óvodás és általános iskolás korú
gyermekek gondozása az általános iskola befejezéséig, maximum 8 férőhelyen
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
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
Egyéb vendéglátás
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
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Munkahelyi étkeztetés

695

SOMOGYI KÖZLÖNY

682001
493909
562920
559099

2009/3. szám

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
Egyéb vendéglátás
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

5. Működési köre:

Regionális

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy
Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet
látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Déldunántúli Régió Kaposvári Igazgatósága
11743002-15399650
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény képesítési követelményeit
figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó fog- Közalkalmazotti jogviszony
lalkoztatási jogviszony(ok) megjelö- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szólése:
ló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvényről szóló 1959. évi IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Somogy Megyei Önkormányzat
12. A fenntartó neve és címe:
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
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13. Az intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény (gyógypedagógiai nevelésioktatási intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, diákotthon,
gyermekotthon)

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
Az intézmény székhelyének ingatlana a
Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát
képezi.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)
használata leltár szerint.

15. Maximális tanuló létszám:

Óvoda: 65 fő
Iskola: 160 fő
Diákotthon: 90 fő
Különleges gyermekotthon: 8 fő

16. Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:

3 óvodai évfolyam
8 általános iskolai évfolyam

17. 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:
A Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diák- és Gyermekotthona alapító
okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat 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, valamint a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Rövid neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója
SMÖ Éltes Ált. Isk. EPSZ

2. Székhelye:

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 25.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Alapfokú oktatás

a.) Szakágazati besorolása:

852010

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

-

-

-

SZJ 80521-2

-

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 oktatásanevelése
kiegészítő kisebbségi oktatás szervezése
egységes pedagógiai szakszolgálat (Nagyatád és Csurgó kistérségben)
nevelési tanácsadás
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás
- utazó szakember szolgálat
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SZJ 80511-3

-

SZJ 55232-3

-

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

-

2009/3. szám

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
- logopédiai szolgáltatás
- konduktív pedagógiai ellátás
- fejlesztő felkészítés
- megismerő funkciók vagy viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek (SNI.a) fejlesztésének segítése (hiperaktív, figyelemzavaros, diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési zavar területén)
napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás szorgalmi időben
iskolai intézményi közétkeztetés

diáksport
önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladat:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
852012

852013

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
- 6 éves kortól 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
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatás (5-8. évfolyam):
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-

852023

855912
855915
856011

856012

856013
562913
931204
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10-20 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 oktatásanevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
Sajátos
nevelési
igényű
tanulók
napköziotthoni nevelése
Sajátos nevelési igényű tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység:
(Nagyatád és Csurgó kistérségben)
- nevelési tanácsadás
- utazó tanári szolgáltatás
- logopédiai szolgáltatás
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
- megismerő funkciók vagy viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek (SNI.a) fejlesztésének segítése (hiperaktív, figyelemzavaros, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia,
kevert specifikus fejlődési zavar területén)
Korai fejlesztés, gondozás:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztő felkészítés
Iskolai intézményi étkeztetés
Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
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8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

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

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény képesítési követelményeit
figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvényről szóló 1959. évi IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

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

14. Telephelye:

Nevelési Tanácsadó
7500 Nagyatád, Szent István Park
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15. A feladat ellátását szolgáló vagyon és
a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény ingatlana – 7500 Nagyatád,
Széchenyi tér 25. – Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, a használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)
használata leltár szerint.

16. Maximális tanuló létszám:

146 fő

17. Az intézmény évfolyamainak száma,
tagozat típusa:

8 általános iskolai évfolyam

18. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat 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,
valamint a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Rövid neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye
SMÖ Hétszínvirág EGYMI

2. Székhelye:

8700 Marcali, Petőfi u. 36.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Alapfokú oktatás

a.) Szakágazati besorolása:

852010

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80121-4

-

SZJ 80122-5

-

SZJ 80121-4

-

-

általános iskolai nappali rendszerű nevelés-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 neveléseoktatása a sajátos nevelési igényű tanulókkal
nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés-oktatás
utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése az integrált oktatásban résztvevők szakmai segítésére
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SZJ 80511-3

-

SZJ 5523-3
SZJ 80222-5

-

SZJ 80521-2

-

SZJ 80541-0

-

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 75195-2

SZJ 92403-6
SZJ 75192-2

-

-
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napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás szorgalmi időben
iskolai intézményi közétkeztetés
14-22 éves korú sajátos nevelési igényű
tanulók nappali rendszerű szakiskolai
nevelése-oktatása
szakszolgálati ellátás:
- gyógypedagógiai tanácsadás
- fejlesztő felkészítés
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
pedagógiai szakmai szolgáltatás
- szaktanácsadás
- pedagógiai tájékoztatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, szervezése
- tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat

közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység: egyéb nem menetrendszerű közúti személyszállítás
diáksport
önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
852011

852012

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelési, oktatása (1-4. évfolyam)
1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás
- 6-18 éves korú tanulók együttnevelése,
oktatása a sajátos nevelési igényű tanulókkal
Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

-

6 éves kortól sajátos nevelési igényű
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855914

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
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- 10-18 éves korú tanulók együttnevelése, oktatása a sajátos nevelési igényű
tanulókkal
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- 5-6. évfolyamon iskolaotthonos oktatás
- 10-20 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
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató
oktatás (9-10. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi
otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános

852013

852021

852022

852023

853134
853132

855911
855912

705

SOMOGYI KÖZLÖNY

855917
855918
856011

856020

493909
931204
562913
682002
773000
856099

2009/3. szám

iskolai tanulószobai nevelése
Középiskolai, szakiskolai tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység:
- utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése az integrált oktatásban résztvevők szakmai segítésére
- logopédia
- gyógytestnevelés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások:
- szaktanácsadás
- pedagógiai tájékoztatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, szervezése
- tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat
- szakirányú felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók gyakorlati képzése
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Iskolai intézményi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
493909
682002
773000
856099

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funk-

Önállóan működő

706

SOMOGYI KÖZLÖNY

ciója:

Számlavezető:
Számlaszám:
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Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Déldunántúli Régió Marcali Igazgatósága
11743026-15401744

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény képesítési követelményeit
figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvényről szóló 1959.
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony)
az irányadó.

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Többcélú közoktatási intézmény:
egységes gyógypedagógiai módszertani
intézmény

14. Telephelye:

8700 Marcali, Berzsenyi u. 120.

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

16. Maximális tanuló létszám:

Az intézmény székhelyének ingatlana –
8700 Marcali, Petőfi u. 36. – Marcali Város
Önkormányzatának tulajdonát képezi, a
használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg. A telephely – 8700
Marcali, Berzsenyi u. 114. – a Somogy
Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.
170 fő

17. Az intézmény évfolyamainak száma,

8 általános iskolai évfolyam
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9., 10. évfolyam, szakiskolai oktatás

18. 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:
A Somogy Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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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 a 2008. évi
CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

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

2. Székhelye:

8698 Somogyvár, Kaposvári u. 4.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Alapfokú oktatás

a.) Szakágazati besorolása:

852010

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

SZJ 80120

- 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
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SZJ 80122-5

SZJ 80220
SZJ 80222-5

SZJ 80224-1

SZJ 80225-2

SZJ 80511-3
SZJ 80521-2
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- 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 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
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SZJ 55130
SZJ 55131-5

SZJ 55132-6

SZJ 85310
SZJ 85314-7

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

2009/3. szám

- 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, szükséges 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

-

növénytermelés, kertészet
állattenyésztés
munkahelyi vendéglátás
egyéb szálláshely-szolgáltatás
saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítás
szakmai tevékenységet irányító és kisegítő
szolgáltatás
- diáksport
- önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
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d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
851011
851012

852012

852023

852022

Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása
- 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
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam):
- 1-4. évfolyamon iskolaotthonos 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
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam):
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852013

853132

853211

853212

853221

853222
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- 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
10-20 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
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
- 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 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
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
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855912
855915
855917
855918
856011

856012
856013
855921

855922

879012
879013
879014
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Oktatott szakmák:
- OKJ 31621 01 0100 21 01 Állattartótelepi
munkás
- OKJ 33543 01 0100 21 01 Asztalosipari
szerelő
- OKJ 33811 03 0100 21 01 Konyhai kisegítő
- OKJ 54622 01 0100 21 01 Parkgondozó
- OKJ 52347 03 0100 31 01 Számítógépes
adatrögzítő
- OKJ 33582 04 0100 31 01 Szobafestő
- OKJ 31622 01 0100 21 04 Kerti munkás
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai
nevelése
Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység:
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
- utazó gyógypedagógiai ellátás
- magatartási és tanulási zavarokkal küzdő ép
intellektusú gyermekek rehabilitációs célú
foglalkoztatása
- gyógypedagógiai tanácsadás
Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztő felkészítés
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Felhevető max. létszám: 15 fő
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő
sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
Felvehető max. létszám: 95 fő
Gyermekotthoni ellátás
Speciális gyermekotthoni ellátás
Különleges gyermekotthoni ellátás:
- 3-24 (25) éves korú ideiglenesen elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett különleges igényű gyermekek teljes körű ellátása,
továbbá utógondozói ellátásban részesülő
fiatal felnőttek befogadása, szükséges szerinti ellátása, maximum 140 férőhelyen (az
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek
kizárólag a 8698 Somogyvár, Kaposvári u.
4. Somogy Megyei Óvoda, Általános Isk.,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban helyezhetők el)
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562912
562913
562914
856091
562917
931204
682001
682002
016200
011300
562920

2009/3. szám

Utógondozói ellátás:
- 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)
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Munkahelyi étkeztetés
Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állattenyésztési szolgáltatás
Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövény
termesztése
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
856091
562917
682001
682002
016200
011300
562920

Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állattenyésztési szolgáltatás
Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövény
termesztése
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény
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Számlavezető:
Számlaszám:
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Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező
szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-dunántúli Régió Lengyeltóti Igazgatósága
117443105-15399667

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló
138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló
138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra
a Polgári Törvényről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Többcélú, összetett, közös igazgatású közoktatási intézmény (gyógypedagógiai nevelésioktatási intézmény, szakiskola, folyamatosan
üzemeltetett diákotthon, gyermekotthon)
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)

14. Telephelyei:
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9. Napsugár Különleges Lakásotthon
8697 Öreglak, Fő u. 109. (8 fő)
15. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR-ben
meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
melyek az intézmény használatában állnak. A
mindenkor érvényes önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet felettük az intézmény.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépekberendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.

16. Maximális tanuló létszám:

350 fő

17. Az intézmény évfolyamainak száma,
tagozat típusa:

- az enyhe értelmi fogyatékosoknál 1 óvodai
csoport
- a középsúlyos értelmi fogyatékosok- nál 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
- ép értelműeknél 2 felzárkóztató évfolyam
(9-10)
- ép értelműeknél 2-3 szakiskolai évfolyam
(9-13.)

18. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

A Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.
Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Duráczky József Óvoda, Általános
Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény,
Diák- és Gyermekotthon, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság intézményéből a feladatot kiemelve önálló intézményt hozott létre 2009. január 1-jei hatállyal. A közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a 2008. évi CV. törvény
4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot
adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága

2. Székhelye:

7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.

3. Jogszabályban meghatározott
köz-feladata:

Közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Pedagógiai szakszolgálat

a.) Szakágazati besorolása:

856000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80521-2

Pedagógiai szakszolgálat
A korai komplex fejlesztést igénylők vizsgálata.
Fejlesztő felkészítés ellátása.
A fogyatékosság komplex vizsgálata, kategóriánként:
- értelmi fogyatékosság: enyhe, középsúlyos,
súlyos, nagyon súlyos, többszörös fogyatékosság esetén halmozott sérülés
- beszédfogyatékosság és beszédfejlődési
zavarok
- autizmus, pervaziv fejlődési zavar: ép értelemmel és értelmi fogyatékossággal társulva
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos organikus okra
visszavezethető vagy organikus okra vissza
nem vezethető rendellenességek megállapítása, vagy kizárása
- testi és érzékszervi fogyatékossághoz társuló értelmi és beszédfogyatékosság,
autizmus
- szakmai tanácsot ad családi és óvodai nevelésükhöz, iskolai nevelésükhöz, oktatásukhoz
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- kötelező felülvizsgálatok elvégzése
Gyógytestnevelés, továbbtanulás, pályaválasztási tanácsadási tájékoztatást ad.
Vizsgálja a különleges gondozás ellátásához
szükséges személyi, tárgyi feltételek meglétét,
a pedagógiai dokumentációt.
Gyógypedagógiai tanácsadásban részesíti a
bizottsághoz forduló szülőket, pedagógusokat,
minden vizsgált és diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ügyében.
Együttműködik a megyében működő pedagógiai szakszolgálati egységekkel.
c.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység:
A korai komplex fejlesztést igénylők vizsgálata.
A fogyatékosság komplex vizsgálata, kategóriánként:
- értelmi fogyatékosság: enyhe, középsúlyos,
súlyos, nagyon súlyos, többszörös fogyatékosság esetén halmozott sérülés
- beszédfogyatékosság és beszédfejlődési
zavarok
- autizmus, pervaziv fejlődési zavar: ép értelemmel és értelmi fogyatékossággal társulva
- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos organikus okra
visszavezethető vagy organikus okra vissza
nem vezethető rendellenességek megállapítása, vagy kizárása
- testi és érzékszervi fogyatékossághoz társuló értelmi és beszédfogyatékosság,
autizmus
- szakmai tanácsot ad családi és óvodai nevelésükhöz, iskolai nevelésükhöz, oktatásukhoz
- kötelező felülvizsgálatok elvégzése
Gyógytestnevelés, továbbtanulás, pályaválasztási tanácsadási tájékoztatást ad.
Vizsgálja a különleges gondozás ellátásához
szükséges személyi, tárgyi feltételek meglétét,
a pedagógiai dokumentációt.
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Gyógypedagógiai tanácsadásban részesíti a
bizottsághoz forduló szülőket, pedagógusokat,
minden vizsgált és diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ügyében.
Együttműködik a megyében működő pedagógiai szakszolgálati egységekkel.
Korai fejlesztés, gondozás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező
szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Dél-dunántúli
Régió Kaposvári Igazgatósága
11743002-15766751

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló
138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény képesítési követelményeit figyelembe
véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló
138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvényről szóló 1959. évi
IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
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12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Pedagógiai szakszolgálat

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR-ben
meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
Az intézmény székhelyének ingatlana, amely
a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és
Módszertani Központ épülete, a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek,
berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.

15. 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:
A Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
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
1990-ben alapított siófoki Középiskolai Diákotthon számára a többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, valamint a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Aranypart Középiskolai Kollégiuma és Nevelési Tanácsadója

2. Székhelye:

8600 Siófok, Beszédes J. sétány 79.

3. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

Közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Középfokú képzésben résztvevő tanulók
kollégiumi ellátása
Nevelési tanácsadói szolgáltatás
(Somogy Megyei Közgyűlés 3/1996.(II.
27.) sz. KH. alapján)

a.) Szakágazati besorolása:

559000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 55131-5
Szakfeladatok:
SZJ 80521-2

SZJ 55132-6

SZJ 55233-4
SZJ 55241-1

Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás
Maximális diáklétszám: 100 fő

Pedagógiai szakszolgálat (Siófok és körzetében)
Nevelési tanácsadás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Utazó szakember szolgálat
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő
gyermekek (SNI.a) fejlesztésének segítése
(hiperaktív, figyelemzavaros, diszlexia,
diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus
fejlődés zavar területén)
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
számára
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
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c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 75195-2
SZJ 75192-2

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
855921

855922

856011

856012

559011
562914
562916
562917
552001

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
(Siófok és körzetében)
Nevelési tanácsadás
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő
gyermekek (SNI.a) fejlesztésének segítése
hiperaktivitás, figyelemzavar, diszlexia,
diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus
fejlődés zavar területén
Gyógytestnevelés
Iskolapszichológusi szolgáltatás
Korai fejlesztés, gondozás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, utazó szakember szolgálat
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Üdülői szálláshely-szolgáltatás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
562916
562917
552001

Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
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5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

2009/3. szám

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Siófoki Igazgatósága
11743040-15570011

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény képesítési követelményeit
figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (középiskolai kollégium, nevelési
tanácsadó)
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14. A feladat ellátását szolgáló vagyon és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
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.

15. Maximális tanuló létszám:

100 fő

16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzat Aranypart Középiskolai Kollégiuma és Nevelési Tanácsadója alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
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
1968-ban alapított Középiskolai Diákotthon, jelenleg a fonyódi Balaton Kollégium
számára a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, valamint a 2008. évi
CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Balaton Kollégiuma

2. Székhelye:

8640 Fonyód, Ady E. u. 1.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Középfokú képzésben résztvevő tanulók
kollégiumi ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

559000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 55131-5
Szakfeladatok:
SZJ 55132-6

SZJ 55233-4
SZJ 55241-1
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 75192-2
SZJ 75195-2

Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
számára
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
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Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562916
562917
552001
562920

Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Fonyódi Igazgatósága
11743095-15399186
11751432-17987073
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról
szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény képesítési követelményeit figyelembe
véve.
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11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján.

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Középiskolai kollégium

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény ingatlana – 8640 Fonyód,
Ady E. u. 1. – Fonyód Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, a használati jog
a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti
meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.

15. Maximális tanuló létszám:

128 fő

16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzat Balaton Kollégiuma alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én
hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
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 - Boglárlelle Város Önkormányzata
által 1991-ben alapított Középiskolai Kollégium számára – a többször módosított 1993.
évi LXXIX. törvény 37. §-a, valamint a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Boglári Kollégiuma

2. Székhelye:

8630 Balatonboglár, Mátyás K. u. 12.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Középfokú képzésben résztvevő tanulók
kollégiumi ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

559000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 55131-5
Szakfeladatok:
SZJ 55132-6

SZJ 55233-4
SZJ 55241-1
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 75195-2
SZJ 75192-2

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

Diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
számára
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
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Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Üdülői szálláshely-szolgáltatás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562916
562917
552001

Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Üdülői szálláshely-szolgáltatás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:

Számlaszám:
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Balatonboglári Igazgatósága
11743064-15401971
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény képesítési követelményeit
figyelembe véve.
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11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Középiskolai kollégium

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az
intézmény
ingatlana
–
8630
Balatonboglár, Mátyás Király u. 12. –
Balatonboglár Város Önkormányzatának
tulajdonát képezi, a használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.

15. Maximális tanuló létszám:

195 fő

16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzat Boglári Kollégiuma alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én
hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
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
1961-ben alapított fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola számára a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, valamint a 2008.
évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Mátyás Király Gimnáziuma

2. Székhelye:

8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Középfokú oktatás

a.) Szakágazati besorolása:

853100

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

Nappali rendszerű, gimnáziumi nevelés,
oktatás
Sajátos nevelési igényű 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

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
853111
853112
855932

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű gimnáziumi oktatása
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
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Iskolai intézményi étkeztetés
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
562917
682002
562920

Munkahelyi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 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
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény képesítési követelményeit
figyelembe véve.
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11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Gimnázium

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény ingatlana – 8640 Fonyód,
Hunyadi J. u. 3. – Fonyód Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. A használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.

15. Maximális tanuló létszám:

490 fő

16. Az intézmény évfolyamainak száma,
tagozat típusa:

Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium 9-13.
évfolyam
Nappali tagozat

17. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009.
június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
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 Közoktatási Minisztérium által
1950-ben alapított Állami Általános Gimnázium (alapításkori név), a későbbi Perczel
Mór Gimnázium számára – a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a,
valamint a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat
Perczel Mór Gimnáziuma

2. Székhelye:

8600 Siófok, Március 15. park 1.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Középfokú oktatás

a.) Szakágazati besorolása:

853100

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80214-4
Szakfeladatok:
SZJ 80215-5
SZJ 55232-3

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 70101-5
SZJ 75192-2
SZJ 92403-6

Nappali rendszerű, gimnáziumi nevelés,
oktatás

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása
Iskolai intézményi közétkeztetés (középfokú képzésben résztvevő tanulók étkeztetése)

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

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
853111
853112
562913

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű gimnáziumi oktatása
Iskolai intézményi étkeztetés
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Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam)
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Siófoki Igazgatósága
11743040-15397438
11743040-15397438-02130000

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény képesítési követelményeit
figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet
alapján
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12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Gimnázium

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény ingatlana – 8600 Siófok,
Március 15. park 1. – Siófok Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, a használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.

15. Maximális tanuló létszám:

520 fő

16. Az intézmény évfolyamainak száma,
tagozat típusa:

Nyelvi előkészítő osztály, magyar-német
két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés 913. évfolyam, gimnázium 9-12. évfolyam
Nappali tagozat

17. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:
A Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma alapító okiratát a Somogy
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június
12-én hagyta jóvá.
Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
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 1974-ben 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 – 2008. augusztus 4-i
hatállyal – a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, valamint a 2008.
évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogyi Térségi Integrált Szakképző
Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Rövid neve:

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola

Rövidített neve:

Somogyi TKSZ

2. Székhelye:

telephelye:

Somogyi TISZK
Baross Gábor Közép-és Szakiskola
8600 Siófok, Bakony u. 2.
8600 Siófok, Fő u. 258.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közoktatás

4. Alaptevékenysége:

Középfokú oktatás, kollégiumi ellátás
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a.) Szakágazati besorolása:
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853200

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
SZJ 80224-1
SZJ 80217-7
SZJ 80214-4
SZJ 55131-5
Szakfeladat:
SZJ 80216-6
SZJ 80218-8

SZJ 80221-4
SZJ 80222-5

SZJ 80225-2

SZJ 55232-3

SZJ 55241-1
SZJ 80121-4
SZJ 80215-5

SZJ 80341-6
SZJ 55132-6

SZJ 55233-4
SZJ 80219-9

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 nevelése, 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
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SZJ 80223-6
SZJ 80401-7
SZJ 80226-3
SZJ 85129-7
SZJ 80511-3
c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 55141-4
SZJ 75177-9
SZJ 75195-2
SZJ 75192-2
SZJ 80402-8
SZJ 92403-6
SZJ 01401-2
SZJ 01101-1
SZJ 74991-4

SZJ 70101-5
SZJ 75195-0
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Szakiskolai felnőttoktatás
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Szakképesítés megszerzésére felkészítő
iskolarendszerű felnőttoktatás
Védőnői szolgálat
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás

Üdültetés
Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás,
vizsgáztatás
Diáksport
Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
Növénytermelés és kertészet (gabonafélék, egyéb növények termelése)
Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás (környezetvédelmi felülvizsgálat)
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
852021
852022

853111
853112

853114
853121

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (912/13. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.
évfolyam)
Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
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853122

853124
853131
853132

853135
853211

853212

853214
853221

853222

853224
853231

853232

854211
855917
855918
855921

855922

855932
562913
562914
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Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakközépiskolai oktatása (912/13. évfolyam)
Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.
évfolyam)
Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (910. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
Szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a
szakképzési évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére felkészítő
szakmai elméleti felnőttoktatás
Szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a
szakképzési évfolyamokon
Szakképesítés megszerzésére felkészítő
szakmai gyakorlati felnőttoktatás
Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
Sajátos nevelési igényű tanulók emelt
szintű nappali rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
Felsőfokú szakképzés
Középiskolai, szakiskolai tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési igényű középiskolai,
szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban
résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
Nappali rendszerű iskolai oktatásban
résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
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559011
931204
856091
562916
562917
552001
682002
011100
011300
012100
011900
012400
012500
773000
813000
016100
562920
493909
559099
869042
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Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
Zöldségféle,
dinnye,
gyökér-,
gumósnövény termesztése
Szőlőtermesztés
Egyéb, nem évelő növény termesztése
Almatermésű, csonthéjas termesztése
Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés
Zöldterület kezelés
Növénytermesztési szolgáltatás
Egyéb vendéglátás
M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Ifjúság-egészségügyi gondozás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
856091
562916
562917
552001
682002
011100
011300
012100
016100
562920
493909
559099
869042
5. Működési köre:

Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
Zöldségféle,
dinnye,
gyökér-,
gumósnövény termesztése
Szőlőtermesztés
Növénytermesztési szolgáltatás
Egyéb vendéglátás
M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Somogy megye
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6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
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8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati
Kincstári Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank RT.
Dél-Dunántúli Régió Siófoki Igazgatósága
11743040-15764821
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgató kinevezés – vezetői
megbízás a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm.
rendelet alapján a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó fog- Közalkalmazotti jogviszony
lalkoztatási jogviszony(ok) megjelö- A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtálése:
sáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya
munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó.
12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény (gimnázium, szakközépiskola,
szakiskola, kollégium)
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14. Tagintézményei:

telephelye:

telephelyei:

telephelyei:

telephelye:

telephelye:

telephelye:

telephelyei:

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

2009/3. szám

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.
8630 Balatonboglár, Szabadság u. 69.
8630 Balatonboglár, Szabadság u. 71.
8630 Balatonboglár, Mátyás K. u. 7.
8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 76.
4. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Krúdy Gyula Szakközépiskolája és
Szakiskolája
8600 Siófok, Koch R. u. 8.
8600 Siófok, Koch R. u. 10.
8600 Siófok, Somogyi B. u. 1.
8600 Siófok, Beszédes J. sétány 79.
5. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Dráva Völgye Középiskolája
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
7570 Barcs-Középrigóc
6. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Bacsák György Szakképző Iskolája
8640 Fonyód, Béke u. 1.
8640 Fonyód, Hunyadi u. 3.
7. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Nagyatádi Szakképző Iskolája
7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6.
7500 Nagyatád, Petőfi S. u. 2.
8. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Központi Kollégiuma
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
7570 Barcs-Középrigóc
8660 Tab, Virág u. 12-14.
8840 Csurgó, Iharosi u. 2.
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.
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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.
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 ½
arányban Tab Város Önkormányzata, ½
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.
16. Maximális tanuló létszám:

5500 fő

17. Kollégiumi férőhely összesen:

550 fő

18. 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.
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Somogyi TISZK
Baross Gábor Közép- és Szakiskola
8600 Siófok, Bakony u. 2.
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: 700 fő
1. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája
8660 Tab, Virág u. 12-14.
Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium
9-12. 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
7-12. évfolyam; szakközépiskola 9-12,
1/13, 2/14. évfolyam; szakiskola 9-10.,
1/11., 2/12., 3/13. évfolyam; felsőfokú
szakképzés 1/13., 2/14. évfolyam.
Nappali tagozat.
Maximálisan felvehető létszám: 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.,
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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.
Gimnázium 7-12. évfolyam, nyelvi
előkészítő osztály, szakközépiskola: 912., 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
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
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
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.
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Záradék:

A Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz.
határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Somogy Megyei Tanács VB. által
1979-ben alapított Somogy Megyei Úttörő és Ifjúsági Gyermektábornak, jelenlegi nevén Somogy Megyei Gyermektábornak az 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a 2008. évi
CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Gyermektábor

2. Székhelye:

8640 Fonyód, Virág u. 77.

3. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

gyermeküdültetés

4. Alaptevékenysége:

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
Belföldi lakóhellyel rendelkező személyek részére szállás és étkezési szolgáltatás biztosítása
szezonban és szezonon kívül, valamint részükre
kirándulások szervezése és lebonyolítása a táborozásideje alatt.

a.) Szakágazati besorolása:

552000

b.) Ellátandó alaptevékenység:
SZJ 55141-4
SZJ 55142-5

Üdültetés
Egyéb szálláshely szolgáltatás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 55241-1
SZJ 63321-5

SZJ 70101-5
SZJ 75192-2
SZJ 80401-7
SZJ 92401-4
SZJ 92601-8
SZJ 92602-9
SZJ 52691-5
TEÁOR 5590
TEÁOR 4939
TEÁOR 4941

Munkahelyi vendéglátás
Utazásszervezés, idegenvezetés utaztatási szolgáltatás, egyéb idegenforgalmi szolgáltatás,
turista tájékoztatás, hazai általános iskoláskorú
gyermekek csereüdültetésének szervezése, irányítása és lebonyolítása Magyarországon és
külföldön
Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolása
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás,
vizsgáztatás
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
Máshová nem sorolt sporttevékenység
Egyéb nem bolti kiskereskedelem
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
Közúti áruszállítás

750

SOMOGYI KÖZLÖNY
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d.) Vállalkozási tevékenység:
SZJ 75195-9
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Egyéb vendéglátás

A költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenység.
Külföldi lakóhellyel rendelkező vendégek részére szállás és étkeztetés biztosítása. Büfé
üzemeltetése. Az intézmény vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétele a költségvetés tervezett összkiadásainak legfeljebb
33,3%-a lehet. Vállalkozási tevékenységéből
származó eredményét alaptevékenységének
ellátásához használja fel.

2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
552001
562916
562917
791200
682002
855931
931102
931301
900400
478100
493909
494100
562920

Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Utazásszervezés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése
Élelmiszer, ital, dohányárú piaci kiskereskedelme
Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi
személyszállítás
Közúti áruszállítás
Egyéb vendéglátás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
562916
562917
791200
682002
855931
931102
931301
900400

Üdülői, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Utazásszervezés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése
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Élelmiszer, ital, dohányárú piaci kiskereskedelme
Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi
személyszállítás
Közúti áruszállítás
Egyéb vendéglátás

d.) Vállalkozási tevékenység:
552001

562920

Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Külföldi lakóhellyel rendelkező vendégek
részére szállás és étkeztetés biztosítása. Büfé
üzemeltetése. Az intézmény vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétele a költségvetés tervezett összkiadásainak legfeljebb
33,3%-a lehet. Vállalkozási tevékenységéből
származó eredményét alaptevékenységének
ellátásához használja fel.
Egyéb vendéglátás

5. Működési köre:

Országos

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező
szerv.
OTP Rt. Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság fonyódi fiókja
1174309515400561-00000000
A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján.
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11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra
a Polgári Törvényről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Gyermek és ifjúsági tábor

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR-ben
meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek,
berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint.

15. Az intézmény férőhelyeinek száma:

1200 fő épületben,
60 fő sátortáborban

16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

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

Záradék:

A Somogy Megyei Gyermektábor alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 225/1991. (XII. 20.) sz. és Kaposvár
Megyei Jogú Városi Közgyűlésének 356/1991. (XII.17.) számú közgyűlési határozata
alapján 1992. január 1-től a Somogy Megyei Könyvtárból, a Kaposvári Városi Könyvtárból és a Szakszervezetek Megyei Könyvtárából létrehozta a Megyei és Városi
Könyvtárat, mint a közkönyvtári hálózat kaposvári és Somogy megyei központját. A
2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Megyei és Városi Könyvtár

2. Székhelye:

7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közművelődés

4. Alaptevékenysége:
a.) Szakágazati besorolása:

910100

b.) Ellátandó alaptevékenység:
SZJ 92312-7

Közművelődési könyvtári tevékenység

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

Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
(Vállalkozási tevékenységet nem végez, kihasználatlan szabad kapacitását hasznosítja, ami nem minősül vállalkozási tevékenységnek. Ebből származó bevételeit az alaptevékenység ellátására fordítja.)
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
910121
910122
910123
900400

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése,
védelme
Könyvtári szolgáltatások
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
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5. Működési köre:

Kaposvár város és Somogy megye

6. Irányító szerveinek neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
Kaposvár, Csokonai u. 3.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
Kaposvár, Kossuth tér 1.

7. Korábbi nevei:

Somogy Vármegye Könyvtára 1832-től
megszakításokkal 1948-ig, Körzeti Könyvtár, Kaposvár 1949-től 1952-ig, Városi
Könyvtár Kaposvár, 1950-től 1952-ig,
1952-től 1965-ig Megyei Könyvtár, 1965től 1989-ig Palmiro Togliatti Megyei
Könyvtár, 1989-től 1991-ig Somogy Megyei Könyvtár, illetve 1961-től 1991-ig Városi Könyvtár (fenntartó: Kaposvári Városi
Tanács, illetve Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése)

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank RT
Somogy Megyei Igazgatósága
11743002-15571775
Somogy Megyei Önkormányzat és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléseinek
együttes hatáskörébe tartozó igazgatói kinevezés-vezetői megbízás a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény
és a végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.)
Korm. rendelet alapján.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó fog- Közalkalmazotti jogviszony
lalkoztatási jogviszony(ok) megjelö- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról
lése:
szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet
alapján. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény az irányadó.
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12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Kaposvár Megyei Jogú Város
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. (megállapodás alapján járul hozzá az intézmény működtetéséhez)

13. Az intézmény típusa:

Könyvtár

14. Telephelyei, fiókkönyvtárai:

- 48-as Ifjúság úti Fiókkönyvtár,
Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 54-60.
- Petőfi Sándor Emlékkönyvtár,
Honvéd u. 1.
- Donneri Fiókkönyvtár,
Zrínyi u. 16.
- Cseri Fiókkönyvtár,
Tompa M. u. 1.
- Tüskevári Fiókkönyvtár,
Hajnóczy u. 15.
- Füredi utcai Fiókkönyvtár,
Füredi u. 41-43.
- Szentjakabi Fiókkönyvtár,
Pécsi u. 126.
- Kaposfüredi Fiókkönyvtár,
Kaposfüredi u.
- Toponári Fiókkönyvtár, Toponár
- Répáspusztai Fiókkönyvtár,
Répáspuszta

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
Az intézmény vagyonának tulajdonjoga az
alapító okirat mellékletét képező Társulási
Megállapodás szerint:
Somogy Megyei Önkormányzat, Kaposvár,
Csokonai u. 3.
Ingatlan helyrajzi száma: 344.
Fiókkönyvtárak: Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Kaposvár

16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:

A könyvtár tevékenységét az 1992. évi
XXXVIII. törvény és a vonatkozó szakmai
jogszabályok – különösen az 1997.évi CXL.
törvény -, a Somogy Megyei Önkormányzat
rendeletei, a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján végzi.
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Záradék:

A Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá, Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 146/2009.(VI.11.) sz. határozatával
2009. június 11-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Szita Károly
Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere

Gelencsér Attila
Somogy Megyei Közgyűlés
elnöke

Dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

757

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/3. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 70 §-ában, az
1995. évi LXVI. törvényben, az 1997. évi CXL. törvényben és a 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott levéltári kötelező feladatát az 1950. évi 29. tvr-rel létrehozott
Somogy Megyei Közlevéltár által jelenlegi neve a Somogy Megyei Levéltár látja el. A
2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az
alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Levéltár

2. Székhelye:

7400 Kaposvár Rippl-Rónai tér 1.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közművelődés

4. Alaptevékenysége:
TEÁOR 9101

Könyvtári, levéltári tevékenység

a.) Szakágazati besorolása:

910100

b.) Ellátandó alaptevékenység:
SZJ 92331-4

Levéltári tevékenység

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
SZJ 75192-2
SZJ 75195-6
SZJ 75195-8

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
A szórakozás, kultúra, sport ágazatban
végzett kiegészítő tevékenység
A költségvetési szervek által végzett egyéb
kiegészítő tevékenység

2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
910131
910132

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és
védelme
Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:
910501
842151
581400
581900

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Nemzetközi tudományos együttműködés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
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5. Működési köre:

Somogy megye

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

2009/3. szám

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári
Szervezet látja el.
OTP és Ker. Bank Rt. Somogy
Megyei Igazgatósága.
11743002-15571782-00000000

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet alapján.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó.

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Közgyűjteményi intézmény

14. Telephelyei:

7255 Nagyberki, Fő u. 11.
7400 Kaposvár, Raktár u. 2.

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon
és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon, az önkormányzati ingatlanokon fennálló használati jog.
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16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
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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:

A Somogy Megyei Levéltár alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2010. január 1-jei hatállyal hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 70. §-ában, az
1997. évi CXL. törvény 45. §-ában meghatározott múzeumi kötelező feladatát, a
85. §-ában meghatározott megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatait az 1909. január 31-én Somogy Megyei Múzeum Egyesület által létrehozott intézmény jelenlegi nevén a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága látja el. A 2008.
évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi
alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

2. Székhelye:

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

3. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

Közművelődés

4. Alaptevékenysége:
TEÁOR 9102
TEÁOR 9003
TEÁOR 9329
a.) Szakágazati besorolása:

Múzeumi tevékenység
Alkotóművészet
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység
910200
Múzeumi tevékenység

b.) Ellátandó alaptevékenység:
SZJ 92321-5
SZJ 92181-5
c) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
SZJ 75195-8
SZJ 73201-1
SZJ 73101-4
SZJ 70101-5
SZJ 80401-7
SZJ 80402-8
SZJ 92601-8
SZJ 74991-4

SZJ 55142-5
TEÁOR 4939

Múzeumi tevékenység
Művelődési központok, házak tevékenysége

A költségvetési szervek által végzett egyéb
kiegészítő tevékenység
Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés
Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás,
vizsgáztatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Máshova nem sorolt kulturális tevékenység
Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet
segítő szolgáltatás (szakértés, közvéleménykutatás, adatfeldolgozás)
Egyéb szálláshely szolgáltatás
Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi
személyszállítás
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Közúti áruszállítás

2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
910201
910202
910203
910204
910301
910302
910501
910502
722022
721942
581400
581900
682002
855931
855932
749050
842151
842153
581100
722032

Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek
Filozófia-és történettudományi alkalmazott
kutatás
Biológiai alkalmazott kutatás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Nemzetközi tudományos együttműködés
Nemzetközi kulturális együttműködés
Könyvkiadás
Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott
kutatás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
722022
721942
581400
581900
682002
855931
855932
749050
842151
842153

Filozófia-és történettudományi alkalmazott
kutatás
Biológiai alkalmazott kutatás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Nemzetközi tudományos együttműködés
Nemzetközi kulturális együttműködés
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Könyvkiadás
Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott
kutatás

5. Működési köre:

Somogy megye, illetve somogyi vonatkozású
anyagnál a megyén kívül is

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8. Típus szerinti besorolása:
a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

9. Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója:

Számlavezető:
Számlaszám:

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező
szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet látja el.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Somogy Megyei Igazgatósága
11743002-15571799-00000000

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet alapján.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet alapján.

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Közgyűjteményi
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14. A feladat ellátását szolgáló vagyon és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

Vagyon leltár szerint. A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képező ingó- és ingatlanvagyon, valamint az állami és önkormányzati ingatlanokon fennálló használati jog.

a) Megyei önkormányzati tulajdon:

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár
Rippl-Rónai Emlékmúzeum, műterem, szolgálati lakás
Kaposvár, Rómahegy,
Kunffy Lajos Emlékmúzeum és Képtár,
Somogytúr,
Zichy Mihály Emlékmúzeum és szolgálati
lakás. Földterületek, Zala,
Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum, szolgálati
lakás, Nikla,
Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény lakóház rekonstrukciói, Szenna, (a terület a helyi önkormányzat tulajdona)
Noszlopy Gáspár Emlékmúzeum, Újvárfalva,
Horvát Nemzetiségi Tájház, Lakócsa,
Goszthony Kúria, Bárdudvarnok,
József Attila Emlékmúzeum és szolgálati lakás, Balatonszárszó,
Sportmúzeum, Kaposvár,
Gál kúria, Baté,
Garázs, Kaposvár,
Romterület, Ötvöskónyi
Parkoló, Somogyvár, Kupavárhegy
Somssich P. u. 18. sz. alatti ingatlan, Kaposvár
Petőfi u. 33. sz. alatti raktár és garázs, Kaposvár

b) Somogy Megyei Múzeumok Régészeti bázis, Lengyeltóti
Igazgatósága tulajdonában lé- Régészeti raktár, Kaposvár
vő ingatlanok:
c) Helyi önkormányzati tulajdon Latinovits Zoltán Emlékmúzeum, Balatonszemes
intézményi működtetésben:
Nagy Ferenc Galéria, Tab
Parókia, Falumúzeum területe, Szenna
d) Állami tulajdon, Somogy Me- Történelmi Emlékhely, Somogyvár, Kupavárgyei Önkormányzat kezelési, hegy
intézményi használati joggal:
e) Állami földterületen a Somogy Fogadóépület, Somogyvár, Kupavárhegy
Megyei Önkormányzat tulaj- Kommunális épület, Somogyvár, Kupavárhegy
dona:
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15. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:
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Az intézmény tevékenységét az 1992. évi
XXXVIII. tv., és az 1997. évi CXL. tv. és a
vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a
Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei
alapján a jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabályzatban részletezettek szerint végzi.

Záradék:

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) sz. határozatával 2009. június 12-én hagyta
jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV törvény 70 §-ában
meghatározott kötelezően ellátandó feladatainak ellátására 2008. január 1-én létrehozott a
Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet részére a 2008. évi CV. törvény 4. § (1)
bekezdés szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.

A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei
Szervezet

Önkormányzati

Kincstári

2.

Székhelye:

7400 Kaposvár, Fő u. 101.

3.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

gazdasági-pénzügyi ellátás

4.

Alaptevékenysége:

Az
előirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultságok szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező
szervek
gazdasági-pénzügyi
feladatainak
ellátása
feladatellátási
megállapodás alapján
- Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ
Kaposvár
- Somogy Megyei Önkormányzat I.sz.
Gyermekvédelmi Intézménye, Nagybajom
- Somogy Megyei Önkormányzat II. sz.
Gyermekvédelmi Intézménye, Óvodája,
Általános Iskolája, Marcali
- Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola
Speciális
Szakiskola,
Diákotthon
és
Gyermekotthon, Somogyvár
- Somogy Megyei Önkormányzat Hétszínvirág
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye, Marcali
- Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky
József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
Diák és Gyermekotthona, Kaposvár
- Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási
Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága,
Kaposvár
- Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás
Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója,
Nagyatád
- Somogy Megyei Önkormányzat Együtt
Egymásért Szociális és Gyermekotthona,
Barcs
- Somogy Megyei Önkormányzat Fehér Akác
Szociális Otthona, Kálmáncsa
- Somogy Megyei Önkormányzat Magas
Cédrus
Szociális
Otthona,
KőkútGyöngyöspuszta
- Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet
Szociális Otthona, Berzence
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- Somogy
Megyei
Önkormányzat
Drávakastély Szociális Otthona, Drávatamási
- Somogy Megyei Önkormányzat Park
Szociális
Otthona,
és
Módszertani
Intézménye, Patalom
- Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés
Szociális Otthona, Segesd
- Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács
Imre Szociális Otthona, Tab
- Somogyi Térségi Integrált Szakképző
Központ Középiskola, Szakiskola és
Kollégium, Siófok
- Somogy Megyei Önkormányzat Mátyás
Király Gimnáziuma, Fonyód
- Somogy Megyei Önkormányzat Aranypart
Középiskolai Kollégiuma és Nevelési
Tanácsadója, Siófok
- Somogy Megyei Önkormányzat Balaton
Kollégiuma, Fonyód
- Somogy Megyei Önkormányzat Boglári
Kollégiuma, Balatonboglár
- Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór
Gimnáziuma, Siófok
- Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
Kaposvár
- Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár
- Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár
a.) Szakágazati besorolása:
841116

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi
társulási
intézményeket
ellátó,
kisegítő
szolgálatai

b.) Ellátandó alaptevékenység:
Alapvető szakfeladat:
Szakfeladatok:

az önállóan működő előirányzatok feletti
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező közintézmények által ellátandó
alaptevékenység az alábbiak szerint,

SZJ 85313-6

- gyermek és ifjúságvédelem feladatai,

SZJ 85314-7

- nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás,

SZJ 85315-8

- nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása,

SZJ 85334-4

- eseti pénzbeli szociális ellátások,

SZJ 85311-4

- csecsemőotthoni ellátás,

SZJ 80521-2

- pedagógiai szakszolgálat,

SZJ 80111-5

- óvodai nevelés,
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SZJ 80112-6

- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése,

SZJ 80121-4

- általános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás,

SZJ 80122-5

- sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása,

SZJ 85316-9

- fogyatékosok ápoló-gondozó otthonban
történő ellátás,

SZJ 85317-0

- ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs
intézményi ellátás,

SZJ 85195-6

- módszertani szakirányítás feladatai,

SZJ 80217-7

- nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés,
oktatás,

SZJ 80219-9

- szakközépiskolai felnőtt oktatás,

SZJ 80221-4

- nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás,

SZJ 80223-6

- szakiskolai felnőtt oktatás,

SZJ 80224-1

- nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatás,

SZJ 80341-6

- felsőfokú szakképzést nyújtó oktatás,

SZJ 80401-7

- iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás,
vizsgáztatás,

SZJ 80402-8

- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás,
vizsgáztatás,

SZJ 80226-3

- szakképesítés megszerzésére felkészítő
iskolarendszerű felnőtt oktatás,

SZJ 55232-3

- iskolai, intézményi közétkeztetés,

SZJ 55231-2

- óvodai intézményi közétkeztetés,

SZJ 55131-5

- diákotthoni kollégiumi szállásnyújtás,

SZJ 55233-4

- kollégiumi, intézményi közétkeztetés,

SZJ 55132-6

- diákotthoni kollégiumi szálláshelynyújtás
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
számára,

SZJ 55136-0
SZJ 85129-7

- otthoni ellátás keretében biztosított
különleges (gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai) gondozás,
- védőnői szolgálat,
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SZJ 80214-4

- nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,
oktatás,

SZJ 80216-6

- gimnáziumi felnőttoktatás,

SZJ 80511-3

- napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás,

SZJ 80215-5

- sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása,

SZJ 80218-8

- sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakközépiskolai nevelése,
oktatása,

SZJ 80222-5

- sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása,

SZJ 80225-2

- sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű szakképesítés megszerzésére
felkészítő iskolai oktatás,

SZJ 80541-0

- pedagógiai szakmai szolgáltatás,

SZJ 92312-7

- közművelődési könyvtári tevékenység,

SZJ 92321-5

- múzeumi tevékenység,

SZJ 92181-5

- művelődési központok, házak tevékenysége,

SZJ 92331-4

- levéltári tevékenység,

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenységek:
SZJ 70101-5

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2010. január 1-től érvényes szakfeladatok:
b.) Ellátandó alaptevékenység:
552001

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

559011

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban
tanulók számára

559099

Egyéb mns. szálláshely-szolgáltatás

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

562913
562914
562916

Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Üdülői, tábori étkeztetés
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562917

Munkahelyi étkeztetés

562920

Egyéb vendéglátás

581400

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581900

Egyéb kiadói tevékenység

682001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

721942

Biológiai alkalmazott kutatás

722022

Filozófia és történettudományi alkalmazott
kutatás

749031

Módszertani szakigazgatás

749050

Máshová nem sorolt egyéb
tudományos, műszaki tevékenység

842151

Nemzetközi tudományos együttműködés

842153

Nemzetközi kulturális együttműködés

851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése,
ellátása

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása

852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása

852013

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók általános iskolai nevelése, oktatása

852023

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás

853112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű gimnáziumi oktatás
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali

853113

szakmai,
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rendszerű gimnáziumi oktatása
853114

Gimnáziumi felnőtt oktatás

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás

853122

Sajátos nevelési igényű tanulók
rendszerű szakközépiskolai oktatása

853124

Szakközépiskolai felnőttoktatás

853131

Nappali rendszerű szakiskolai oktatás

853132

Sajátos nevelési igényű tanulók
rendszerű szakiskolai oktatása

853134

Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató
oktatás

853135

Szakiskolai felnőttoktatás

853211

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon

853212

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon

853214

Szakképesítés
megszerzésére
szakmai elméleti felnőttoktatás

853221

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon

853222

Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon

853224

Szakképesítés
megszerzésére
szakmai gyakorlati felnőttoktatás

853231

Emelt
szintű
nappali
rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon

853232

Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű
nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai
oktatás a szakképzési évfolyamokon

853234

Emelt

szintű

szakközépiskolai

nappali

nappali

felkészítő

felkészítő

felnőtt
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szakképzés
854211

Felsőfokú szakképzés

855911

Általános iskolai napköziotthoni nevelés

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni
nevelése

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése

855917

Középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai
nevelése

855918

Sajátos
nevelési
igényű
középiskolai,
szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

855922

Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő
sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelési

855931

Iskola rendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932

Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás

855936

Kötelező felkészítő képzések

855937

M.n.s. egyéb felnőttoktatás

856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

856012

Korai fejlesztés, gondozás

856013

Fejlesztő felkészítés

856020

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

856091

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

856092

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó
szakmai szolgáltatások

856099

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

872001

Pszichiátriai betegek tartós ellátása

872002

Szenvedélybetegek tartós ellátása

872004

Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása
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872005

Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

872006

Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

873011

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

873013

Demens betegek bentlakásos ellátása

873021

Fogyatékossággal
ellátása

873024

Fogyatékossággal
bentlakásos ellátása

879012

Gyermekotthoni ellátás

879013

Speciális gyermekotthoni ellátás

879014

Különleges gyermekotthoni ellátás

879015

Utógondozó otthoni ellátás

879016

Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

879031

Hajléktalanok
ellátása

879032

Hajléktalanok
intézményben

879039

Egyéb szociális ellátás bentlakással

889206

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

890431

Szociális foglalkoztatás
keretében

890432

Szociális foglakoztatás fejlesztő foglalkozatás
keretében

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése

910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122

Könyvtári állomány feltárása,
védelme
Könyvtári szolgáltatások

910123

élők

tartós

élők

tartós

bentlakásos

rehabilitációs

bentlakásos

ellátása

szociális

rehabilitációs

munka-rehabilitáció

megőrzése,

910131

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és
védelme

910132

Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs
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és információközvetítő tevékenység
910201

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910202

Múzeumi
tudományos
publikációs tevékenység

910203

Múzeumi kiállítási tevékenység

910204

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

910301

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
működtetése

910302

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
megóvása

910501

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502

Közművelődési
színterek

931204

Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása

493909

Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi
személyszállítás

016200

Állattenyésztési szolgáltatás

011300

Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény
termesztése

011100

Gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény,
olajos mag termesztése

012100

Szőlőtermesztés

016100

Növénytermesztési szolgáltatás

feldolgozó

intézmények,

közösségi

c) Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenység:

5.
6.

7.
8.

682001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Működési köre:

Somogy megye

Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Típus szerinti besorolása:

és
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a.) Tevékenységes jellege alapján:

Közszolgáltató

b.) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező
szerv.

Számlavezető:

OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Dunántúli Régió Kaposvári Igazgatósága

Számlaszáma:

11743002-15760360

Vezetőjének
kinevezési,
választási rendje:

Dél-

megbízási, A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján, egyéb munkaviszony a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény alapján

12. Az intézmény fenntartója:

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

gazdasági-pénzügyi

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon és a
vagyonfeletti rendelkezés joga:

Az intézmény a feladatait a megyei
önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005. (XII. 26.) ÖR-ben
meghatározott vagyontárgyakkal végzi. Megyei
önkormányzati tulajdonú ingatlan, amely az
intézmény használatában áll. A mindenkor
érvényes önkormányzati vagyon-rendeletben
szabályozott
módon
és
feltételekkel
rendelkezhet felettük az intézmény.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépekberendezések,
felszerelések,
járművek)
használata leltár szerint.

15. Az intézményi tevékenység ellátásának
módja:

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

Záradék:
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A Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet alapító okiratát a Somogy Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 73/2009.(VI.12.) számú határozatával 2009. június 12-én hagyta jóvá.

Kaposvár, 2009. június 15.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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74/2009.(IV.12.) KH
A Dráva-menti Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület megalakítása
A Somogy Megyei Közgyűlés:
a. egyetért a Dráva-menti Turisztikai Desztináció
Menedzsment Egyesület megalakításáról,
b. hozzájárul, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat
alapító tagja legyen az egyesületnek, összesen 10
millió forint tagdíj fizetése mellett, amelynek biztosítása a következő:
2009. - 3.5 millió Ft
2010. - 3.5 millió Ft
2011. – 3 millió Ft
Felelős:

Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke, az
alapítással és a költségvetési tervezéssel
kapcsolatos teendőkért,
Sárdi Árpád, a közgyűlés alelnöke, a pályázattal kapcsolatos teendőkért.
Határidő: értelem szerint
75/2009.(IV.12.) KH
Somogy Megye Közoktatási Feladatellátás Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési tervének
felülvizsgálata és módosítása
A Somogy Megyei Közgyűlés
1. Megtárgyalta „Somogy Megye Közoktatási
Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és
Fejlesztési Terve 2008-2014” módosítását és azt
jóváhagyja.
2. Elrendeli a módosított Somogy Megye Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési
és Fejlesztési Tervének ajánlásként történő eljuttatását valamennyi települési önkormányzatnak.
3. Elrendeli, hogy a Fejlesztési Terv felülvizsgálatára
2011-ben kerüljön sor.
4. Elrendeli az egységes szerkezetbe foglalt hatályos
megyei közoktatási Fejlesztési Terv közzétételét a
megyei honlapon.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 1., 2., 4. pontok – 2009. június 30.
3. pont – 2011. december 1.
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Bevezetés
A közoktatásnak, mint a közszolgáltatások egyik alrendszerének fejlődési tendenciáját
alapvetően befolyásolják a hazai, valamint a nemzetközi szintű gazdasági, társadalmi
folyamatok. Az oktatás jövőképét körvonalazó megyei közoktatási fejlesztési terv
(továbbiakban: fejlesztési terv) jelenlegi módosítása és kiegészítése figyelembe veszi a
közelmúltban a közoktatás terén végbement változásokat.
Ezen változások fő irányait meghatározza Somogy megye földrajzi elhelyezkedése,
gazdasági környezete, természeti adottságai, hagyományai. Ezen túl hazánk Európai
Uniós csatlakozása, az európai integrációs folyamatba való bekapcsolódása az utóbbi
években a hagyományostól eltérő gondolkodásmód, szemléletmód kialakítását is
megköveteli.
A fejlesztési terv elfogadását követő közel két évben jelentős folyamatok és változások
figyelhetők meg mind az európai, mind a hazai oktatáspolitikában. Magyarország
Európai Unióhoz való csatlakozása komoly hatást gyakorolt oktatási rendszerünkre.
Jelentősen felértékelődött az oktatás jelentősége, átértelmeződtek céljai. Az egész életen
át tartó tanulás, a nyitott helyzeteket kezelni tudó emberi cselekvőképesség került
előtérbe. 2005 őszén elfogadta a kormány az egész életen át tartó tanulás hazai
stratégiáját, valamint elkészült hazánk oktatás-fejlesztési stratégiája is. A 2005-ben
bevezetésre került kétszintű érettségi jelentősen megváltoztatta a felsőoktatásba lépés
struktúráját. Kiemelt figyelmet kapott 2002-2006. között az információs és oktatási
technológiák oktatási alkalmazása. 2003-ban elindult a szakiskolai fejlesztési program,
mellyel megkezdődött a szakképzés modernizációs folyamata. Ennek eredményeként
létrejöttek az első Térségi Integrált Szakképző Központok (továbbiakban: TISZK),
melyek tevékenységétől a szakmai képzés hatékonyságát, gazdasággal történő
szorosabb együttműködését várták. 2007-ben újragondolásra kerültek a TISZK-ek
szerveződésének keretei, melynek jogszabályi hátterét 2007 nyarán fogadta el az
Országgyűlés.
Egyre nagyobb hangsúlyt kapott mindezek mellett az oktatási esélyegyenlőség
biztosítása, a hátrányos megkülönböztetés csökkentése. 2008-ban a közoktatási törvény
módosításának következtében elkészült a Somogy Megyei Önkormányzat Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve. A fenti célok megfogalmazódtak az Európai
Tanács lisszaboni ülésén 2000-ben, melyet 2002-ben a „Részletes oktatási
munkaprogram”-ként fogadtak el.
Hazánkban a Nemzeti Fejlesztési Terv iránymutatásai alapján a közoktatás fejlesztési
stratégia középtávú céljai között találhatjuk meg ezeket.
Ma már a közfeladatok ellátásának nemcsak települési és megyei szintje létezik, hanem
fokozatosan erősödnek és előtérbe kerülnek a kistérségi és regionális feladatellátási
együttműködések. Ez a tendencia figyelhető meg az óvodai, általános iskolai feladatok
és kiemelten a szakképzéshez kapcsolódó feladatok térségi megszervezésében. Ezen
változások alapjaiban alakítják át hazánk, ezen belül Somogy megye oktatási
szerkezetét.
A demográfiai és munkaerő-piaci viszonyok alakulásának egyik legjelentősebb
tendenciája és egyben negatívuma a közoktatást tekintve az egyre kevesebb gyermek
belépése az oktatási rendszerbe, valamint a pedagógusok foglalkoztatásának, a frissen
végzettek elhelyezkedésének kétségessé válása. Mindezen körülmények az
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iskolafenntartókat racionalizációs intézkedésekre kényszerítik. Ezzel együtt a
közoktatással szemben támasztott követelmények (a kompetencia-alapú oktatás, az
egész életen át tartó tanulásra való felkészítés, az informatika oktatásban betöltött
növekvő szerepe, az idegen nyelv ismeret felértékelődése) szükségessé teszik a
pedagógusképzés reformját tartalmi, minőségi és mennyiségi mutatók szerint is,
valamint a fejlesztések biztosításához nélkülözhetetlenné válik a hazai és uniós
pályázatokban rejlő anyagi lehetőségek megragadása is.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 1996. évi
módosítása írta elő első ízben, hogy a megyei-fővárosi önkormányzat „a közoktatási
feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés előkészítését szolgáló –
feladatellátási intézményhálózat-működtetési tervet készít”.
A Somogy Megyei Közgyűlés 1997 májusában tárgyalta meg és fogadta el a Megyei
Közoktatási Fejlesztési Tervet, amely tartalmazta a megye oktatásának tartalmi és
szerkezeti elképzeléseit, az erőforrások hatékonyabb kihasználását, az
esélyegyenlőtlenségek csökkentését. A testület a jóváhagyott dokumentumot ajánlás
formájában eljuttatta valamennyi önkormányzatnak és közoktatási intézménynek.
A központi irányítás – a tervezés alulról építkező rendszerének kialakítása érdekében –
1999-ben újabb törvényi módosítással kötelezte a legalább 2 közoktatási intézményt
fenntartó helyi önkormányzatokat, hogy a feladatellátásra vonatkozó elképzeléseiket
„intézkedési tervben” rögzítsék, valamint a megyei önkormányzatokat, hogy tekintsék
át Közoktatási Fejlesztési Terveiket és szükség szerint módosítsák az abban foglaltakat.
Az érintett helyi önkormányzatok 2000 júliusáig megalkották középtávra szóló
intézkedési terveiket, a megyei önkormányzatok – az új jogszabályi előírások szerint –
elvégezték Közoktatási Fejlesztési Terveik korrekcióját, melynek módosítására és
kiegészítésére Somogy megye vonatkozásában 2007 decemberében került sor.
Az időközben a közoktatási intézményhálózatban végrehajtott struktúraváltozások, a
szakképzés szervezés új kereteinek meghatározása, – TISZK-ek létrejötte – a Kt. 2008
nyarán elfogadott módosítása szükségszerűvé teszik a fejlesztési terv tartalmi
megújítását, mely a megfogalmazott célok megvalósításához nyújt segítséget a
közoktatási intézményfenntartóknak, mindazon értékekre építve, amelyek e
modernizációs folyamat során már megvalósultak.
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I. fejezet
Somogy megye általános jellemzői
Somogy megye a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Dráva között helyezkedik el. Területe
6036 km2. Lakónépessége 2008. január 1-én 325024 fő, ami közel 3500 fővel kevesebb
a 2007. január 1-inél. Az országos folyamatoknak megfelelően Somogy népességét is a
fogyás és öregedés jellemzi. A megye 245 településéből 15 a városok száma.
Aprófalvas jellegű, melyet mutat az is, hogy a települések 46%-ában a lakosságszám
nem éri el az 500 főt.
A megye természeti adottságai változatosak. Különösen jók a fa,- vad,- hal-, és
gyógynövény-gazdálkodás feltételei. Jelentős nagyságrendű erdőkkel rendelkezik. A
megye gazdaságában az országosan is kiemelt üdülőkörzet, a Balaton-part révén
jelentős szerepe van a turizmusnak. E mellett további lehetőségeket biztosítanak a
turizmus számára a gyógy- és termálfürdők, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok.
A megye teljes földterületének mintegy 60%-a mezőgazdasági termőterület. A
növénytermesztés legjelentősebb termései a gabonafélék, a repce, a cukorrépa és a
napraforgó. Fontos a megye szőlő- és gyümölcstermesztése. Az állattenyésztésben a
sertés-, a baromfi- és a szarvasmarha-tenyésztés a meghatározó.
A megye gazdaságában GDP-hez való hozzájárulásban a mezőgazdaságnak az országos
átlaghoz viszonyítva jelentős a szerepe. A legnagyobb arányt képviselő szolgáltatási
szektorban a kereskedelem és vendéglátás árbevétele kiemelkedő.
A foglalkoztatást tekintve a megyében a szolgáltatási szektorban dolgoznak a legtöbben.
A mezőgazdaságban alkalmazásban állók aránya – az elmúlt évek folyamatos
mérséklődése ellenére – több mint kétszer nagyobb, az ipari és építőipari
foglalkoztatottak aránya összességében kisebb az országos átlagnál.
A foglalkoztatás térségenként jelentősen differenciálódott. A munkavállalók többsége a
kaposvári és siófoki kistérségben dolgozik. A megyei átlagnál lényegesen rosszabb a
barcsi, csurgói és nagyatádi térség munkaerő-piaci helyzete..
A megyében jellemző a foglalkoztatásra az idényszerűség, melynek oka, hogy a nyári
hónapokban többen helyezkednek el főleg a turizmushoz kapcsolódó ágazatokban, és a
közhasznú foglalkoztatottság emelkedése is ezen hónapokra tehető.
A munkaerő-piac helyzetét tekintve megyénk valamennyi mutató tekintetében elmarad
az országos átlagtól. 2007. évben a foglalkoztatási arány 7,1% ponttal alacsonyabb, a
munkanélküliségi ráta viszont 4,3% ponttal több volt az országos átlagnál.
2008-ban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete elérte a
155.308,- Ft-ot, ami nominálisan 4,9%-os emelkedést jelent a 2007. évihez képest.
Tovább mélyült a gazdasági ágak közötti meglévő kereset differencia. A legmagasabb
bruttó átlagkereset a szállítás, raktározás, posta, távközlés és a pénzügyi közvetítés
terén, míg a legalacsonyabb a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban
foglalkoztatottaknál figyelhető meg.
245 települési önkormányzat működik a megyében. A kis lélekszámú települések esetén
tapasztalható tendencia, hogy a polgármesteri hivatalok száma folyamatosan csökken, a
körjegyzőségi forma egyre népszerűbb. 2009. januári adat szerint 75 körjegyzőség
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működik 211 településsel. A megye intézményhálózatára az aprófalvas települési
szerkezet miatt a széttagoltság jellemző, de a 11 kistérségi társulás mind fokozottabban
törekszik közoktatással kapcsolatos feladatainak közös ellátására.
A közoktatási feladatellátás szempontjából nagyon fontos tényező, hogy a 11
kistérségből a 311/2007.(XI.17.) Korm. rendelet alapján három hátrányos, egy a
leghátrányosabb és négy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek között is a komplex
programmal segítendő kistérségek közé tartozik. Ez kiemelt figyelmet követel meg a
fenntartótól a hátránykompenzáció, az esélyegyenlőség és a tehetségsegítés
megvalósítása terén.
E tények, adottságok jelentős mértékben meghatározzák a művelődés feltételeinek
alakulását, egyúttal követelményt is jelentenek a humán-ágazattal szemben. A számos
területen történt előrelépés ellenére az intézmények fenntartóinak további figyelmet kell
fordítani arra, hogy a Kt. által előírt ellátási kötelezettségeiknek minél
eredményesebben, hatékonyabban tudjanak eleget tenni.
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II. fejezet
Óvodai nevelés
1.

Helyzetelemzés

1.1. Feladatellátási kötelezettség
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése értelmében
a települési önkormányzat feladata az óvodai nevelés biztosítása.
1.2. Az óvodai nevelés főbb jellemzői
Az óvodai férőhelyek száma az elmúlt öt év alatt 2003-2008-ig 11179-ról 10038-ra
csökkent. Az óvodáskorú gyermekek száma is több mint ezer fővel lett kevesebb. Ez
arányban áll a születési számok visszaesésével is. A férőhelyek kihasználtsági mutatója
87%-ról 87,7%-ra módosult. A csökkenő gyermekcsoportok számával kevesebb az
óvónői létszám is. (Az óvodai feladatellátási mutatókat tükrözi az 1. sz. melléklet.)
Nem változott az önkormányzati és az egyházi, alapítványi óvodák aránya.
2006-tól elindult egy folyamat, melynek során az önkormányzatok társulásban vagy
közoktatási megállapodásban, integrált egységként működtetik óvodáikat. Ez a
folyamat az elmúlt két évben felgyorsult. A megyében a városi és községi óvodai ellátó
helyek számarányában számottevő változás nem történt. (Három kistelepülési óvoda
szűnt meg a gyermekek létszámának jelentős csökkenése miatt.)
Tárgyi feltételeket vizsgálva az épületek állaga, felszereltsége változatos képet mutat.
Az óvodák csoportszobái, berendezései megfelelnek az életkori sajátosságoknak.
A nevelő-oktató munkát segítő eszközök, felszerelések korszerűsítése, a hiányosságok
kiküszöbölése még hatékonyabbá tehetné a szakmai munkát.
Az intézmények nevelőmunkájukat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján
elkészített helyi nevelési program szerint végzik, melyet az elmúlt időszakban szükség
szerint átdolgoztak, módosítottak. Megerősítést kaptak az óvodai nevelés
hagyományosan meglévő értékei, a gyermekközpontúság, a nevelésközpontúság, az
életkori sajátosságokon alapuló differenciált fejlesztés, a tevékenységen alapuló nevelés,
a gyermekek testi-lelki szükségleteinek figyelembevételével, az érzelmi nevelés
megerősítésével, a játék kiemelt szerepének fejlesztésben történő felértékelődésével. Az
óvodák kötelező alapfeladataik mellett felvállalják a zenei fejlesztést, a
hagyományőrzést, hagyományápolást – különösen a nemzetiségi területeken (horvát,
német) – a manuális kézműves tevékenységet, környezetvédelmi programot. Több
intézmény felvállalta az etnikai program beindítását. Jelentősen növekedett a
számítógépek száma. A 2007/2008-as tanévben egy számítógépre jutó gyermekek
száma 5 fő. Az óvodák több mint fele rendelkezik internet kapcsolattal. Jelenleg is
problémát okoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek egy része nem jár óvodába.
A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények közül a kaposvári Duráczky
József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ ellátja a hallássérült, a halmozottan
fogyatékos hallássérült, beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelését.
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2. Célmeghatározás
•
•
•

Óvodai ellátás biztosítása minden kisgyermek számára lehetőség szerint lakóhelyén.
A szülői igényeknek megfelelően törekedni kell arra, hogy a 3-6 éves korú
gyermekek óvodai nevelése teljes körű legyen.
A hátrányos helyzetű rétegek és a roma népesség minél szélesebb körben jusson
hozzá az óvodai ellátáshoz. Kiemelt figyelmet kell szentelni a roma gyermekek
teljes körű óvodáztatására már 3 éves kortól.
A személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladatok ellátásához.

3. A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok
•
•

•

•
•
•
•
•

Biztosítani kell, hogy ötéves kortól valamennyi gyermek részesüljön a közoktatási
törvényben előírtak szerint óvodai nevelésben.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma
gyermekek teljes körű óvodáztatására már 3 éves kortól. A feladat
megvalósításához szükséges a védőnők, a családsegítő szolgálat, az
óvodapedagógus, a települési önkormányzat jegyzőjének együttműködése.
Differenciált képességfejlesztő, felzárkóztató fejlesztő programok hatékony
alkalmazása, amely figyelembe veszi a gyermek állapotát, adottságait, társadalmi,
szociális helyzetét. A helyi nevelési programok differenciáltan segítsék a
gyermekek személyiségfejlesztését, szocializációját, esélyüket az iskolai
tanuláshoz. A programok megvalósulásában a fejlesztő pedagógusok alkalmazását
elő kell segíteni.
A fenntartók biztosítsák az óvodák építményi, tárgyi feltételeit, különös tekintettel
az óvodai szobák, az EU szabványos játszóudvarok kialakításával.
Az integrált nevelés erősítésével, segítsék elő a sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztését, utazó-tanári szolgálat igénybevételével.
Az óvodapedagógusok módszertani felkészítését biztosítsák a speciális feladatok
ellátására akkreditált továbbképzéseken, másoddiploma megszerzésével.
Az intézményi minőségirányítási program alapján történjen meg a nevelőmunka
folyamatos belső ellenőrzése, fejlesztése.
A helyi önkormányzatok 2008. szeptember 1-től kötelesek biztosítani a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését 3 éves kortól, 2010. augusztus 30ig pedig minden óvodai neveléssel összefüggő szülői igény teljesítéséhez szükséges
feltételeket meg kell teremteniük.
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III. fejezet
Az általános iskolai oktatás-nevelés
1.

Helyzetelemzés

1.1. Feladatellátási kötelezettség
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§ (1) bekezdés alapján a
települési önkormányzat feladata az alapfokú nevelésről, oktatásról gondoskodni. A
kötelezettség teljesítésének módjáról – önálló intézmény működtetése, társulási vagy
közoktatási megállapodás megkötése – az önkormányzat dönthet.
1.2. Az általános iskolai oktatás-nevelés főbb jellemzői
Az általános iskolás korú gyermekek száma az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent. A
2002/2003-as tanévben 31.374 fő, a 2007/2008-as tanévben 27.696 fő. Ez azt jelenti,
hogy az elmúlt 5 év alatt 3.678 fővel kevesebb tanuló ült az iskolapadokban. Az
óvodáskorúak számát tekintve ez a tendencia várható az elkövetkezendő években is. Az
egy osztályra jutó tanulók száma csekély mértékben változott. (2002/2003-as tanévben
18,68, a 2007/2008-as tanévben 19,34 fő/osztály.) Településenként nagyfokú eltérés
mutatható ki az osztályok létszámában. (Az általános iskolai nevelés-oktatás főbb
mutatóit a 2. sz. melléklet tartalmazza, amelyben a nem önkormányzati általános
iskolai feladatok is megtalálhatóak.)
Az elmúlt 6 évben (2001-2007) 16 kisiskola szűnt meg. Ezek olyan 1-4 évfolyamos
iskolaként működtek, ahol összevont osztályokban tanítottak. 2007-ben megyénkben
158 iskolában biztosított a feladatellátás. Az elmúlt két évben jelentősen csökkent az
önállóan működő iskolák száma, amely jelenleg is folytatódik az intézményi
összevonásokkal. A feladatellátási helyek számában nincs változás. (Pl.: Siófokon,
Barcson egy intézmény központhoz tartoznak az iskolák.) Az önkormányzati
fenntartók mellett 5 iskolát egyház működtet, egy intézményt a Kaposvári Egyetem,
míg két iskolát alapítvány, amelyből egy intézmény felmenő rendszerben kívánja
indítani az általános iskolai oktatást. Az elmúlt két évben egy alapítványi általános
iskola szűnt meg.
Az elmúlt években azokat a fenntartókat és intézményeket megkeresték alapítványok,
ahol finanszírozási problémák voltak, hogy ők felvállalják az oktatási feladatokat a
településeken. Szakmai tevékenységük nehezen követhető, az általuk javasolt
szerződések többsége nem állt szinkronban a közoktatási törvénnyel. A jelenlegi
oktatáspolitika az alapfokú oktatás-nevelés ellátásának ezen formáját nem támogatja. A
kisiskolák gondjai szembetűnőek. Alacsony a tanulólétszám, magasak a fajlagos
költségek, sokszor kedvezőtlen a szakos ellátottság.
A költségvetési törvény által biztosított normatívák csak a fenntartás egy részére
elegendőek. A fenntartók intézmény finanszírozási gondjai erősödtek. Ennek
következtében az elmúlt két évben felerősödött a közoktatási társulások,
együttműködések kialakítása. A gazdaságos működtetés mellett javítani lehet a
pedagógiai munka tartalmi feltételeit is. A hatékony költségkihasználás és fenntartás
érdekében többcélú intézményeket alakítottak ki (óvoda, általános iskola,
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művészetoktatási intézmény). Az intézményi átszervezések következtében nőtt az utazó
tanulók száma, csökkent az önálló intézmények száma. A feladatellátási helyek száma
nem csökkent, a felső tagozatos tanulóknak kell utazni a központi iskolába.
A tanulói létszám és a tanulócsoportok csökkenésével csökkent a pedagógus létszám is.
2002/2003-as tanévben 3.137 pedagógus dolgozott a megye általános iskoláiban, míg a
2007/2008-as tanévben 2.803, ez 334 fős csökkenést jelent (lásd 2. sz. melléklet).
Az intézmény-összevonás, a társulásban való működtetés a szakos ellátottság
javulását, a humánerőforrás gazdálkodás hatékonyabb formáját valósíthatja meg. A
szakember ellátottság, a szakosan tanított órák száma a városi iskolákban közel teljes
körű. Ugrásszerűen megnőtt a szakvizsgázott pedagógusok száma. Elsősorban
közoktatás-vezetői képzésben szerzik meg ezt a végzettséget. Arányaiban kevés azon
pedagógusok száma, akik mérés-értékelés, minőségfejlesztő vagy egyéb szakirányú
szakvizsgát tettek. Az integrált oktatáshoz, a fejlesztés hatékonyságához a
másoddiplomás képzésben résztvevő pedagógusok száma növekszik. Ehhez nyújt
segítséget a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karának gyógypedagógusi,
logopédusi és a tanulásban akadályozottak pedagógiájához kapcsolódó posztgraduális
képzés indítása. A hallgatók a megye iskoláiban töltik szakmai gyakorlatukat.
Az általános iskolák 2004-ben vizsgálták felül és egészítették ki pedagógiai
programjaikat. Figyelembe vették a NAT rendelkezéseit, valamint a közoktatási törvény
2003. évi módosítását. Elkészültek az intézményi minőségirányítási programok. Az
intézmények többsége kidolgozta és bevezette a kompetencia alapú oktatást. A
személyiség sokoldalú kibontakoztatása érdekében súlyponti kérdés az anyanyelvi,
idegen nyelvi és informatikai oktatás. A nemzetiségi nyelvterületen a horvát és a német
nyelvet oktatják (Lakócsa, Szulok, Lad, Kaposfő). Megtalálhatóak a társadalom- és
természettudományi ismeret és a környezeti, valamint az egészséges életmódra nevelés
is. A programok tartalmazzák a testkultúra fejlesztését, a mindennapos testedzés
szükségességét. A pedagógiai programok tevékenységi rendszerét a helyi igényeknek
(fenntartó, szülő), adottságoknak megfelelően alakították ki. Idegen nyelv tanulásban az
angol és a német a leginkább tanult nyelv. Kiemelkedő az elmúlt évek alatt az
informatikai fejlődés s ezzel együtt az informatikai oktatás. A tehetséggondozásra
örömmel használják a tanárok a szakköri lehetőségeket. Több iskolában tagozatos,
emelt szintű oktatáson nyújtanak bővebb ismereteket. A tanulmányi versenyek a
tehetséges tanulók százait mozgatják meg évente. Az esélyegyenlőség biztosítására az
iskolák széles körű programokat dolgoztak ki. A helyi tantervek tartalmazzák a
felzárkóztató foglalkozásokat.
2007. március 31-ig átdolgozásra és kiegészítésre kerültek a minőségirányítási
programok, figyelembevéve az önkormányzatok minőségirányítási programját. 2007.
december 31-ig át kell tekinteni a pedagógiai programokat és a szükséges változásokat
átvezetni. Az intézmények túlnyomó többségében elkészültek esélyegyenlőségi tervek.
Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus segítségével biztosítják a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált oktatását, nevelését, de a 2002/2003-es tanévben már alig volt
olyan iskola, ahol felvállalták az integrált oktatást (7 intézmény).
A 2008/2009-es tanévben a felmérés során 72 települési intézmény jelezte, hogy
biztosítják a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását. Az iskolák döntő
többsége rendelkezik megfelelő szakemberrel. (Van olyan intézmény is, ahol az
integrált oktatáshoz nem rendelkeznek megfelelő szakemberrel, csupán heti két órában
biztosított a logopédiai ellátás.) Az iskolák igénybe veszik a szakszolgálatok utazó
tanári hálózatát, elsősorban a logopédus segítségét igénylik. A 2005/2006-os tanévben
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az összes iskolai tanulólétszámból 3.385 fő vett részt gyógypedagógiai oktatásban,
fejlesztésben. A 2007/2008-as tanévben már csak 1.253 főt jeleztek. A tanév során a
15/2007.(III.14.) sz. OKM rendelet értelmében elvégzett kötelező felülvizsgálat során a
megye intézményeiben közel 500 gyermekkel kevesebb főt jeleztek, mint amennyi a
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság nyilvántartásában
szerepelt.
Azon településeken, ahol a tanulók döntő többsége roma nemzetiségű bevezették a
nemzeti etnikai kisebbségi programot. Az iskolák jelzései szerint több településen
növekszik a roma tanulók aránya. Számukra az integrációs felkészítő programok mellett
biztosítani kell az intézményi szociális gondoskodást, mivel döntő többségük
halmozottan hátrányos helyzetű, elmaradott szocio-kulturális környezetből kerül ki.
Az ellátás területén örvendetes tény, hogy a napközit igénybe vevő felső-tagozatos
tanulók száma a statisztikai adatszolgáltatás alapján növekedett, 2002/2003-as tanévben
5,4%-ra, amely a 2007/2008-as tanévben enyhe csökkenést mutat, 5,2%.
Az általános iskolák építményi, tárgyi feltételei különbözőek. A korszerű, jól felszerelt
intézménytől, az omladozó vakolatú hiányos felszereltségű épületig minden
megtalálható. A fenntartók anyagi lehetőségeik szerint gondot fordítanak
intézményeikre. Nagyobb méretű beruházásra, korszerűsítésre pályázati forrásokat
tudtak felhasználni. Az elmúlt években jelentős volt az intézmények sikeres pályázati
tevékenysége, amely (HEFOP, ROP) jelenleg is tart.
A kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak teljes körű beszerzésére a
fenntartók többsége 2008-ig halasztást kért és kapott az OKÉV-től. A teljes körű
megvalósítás a mai napig sem biztosított valamennyi intézményben. A megvalósítást a
jelenleg is folyamatban lévő pályázatok sikeres elbírálásától várják. Legszembetűnőbb
változásokat az elmúlt évek során az informatikai fejlesztés hozta. Valamennyi iskola
rendelkezik számítógéppel, döntő többségük korszerű informatikai tanteremmel és
internet hozzáféréssel.
2.

Célmeghatározás

Hatékonyan szervezett eredményes neveléshez-oktatáshoz való hozzáférés biztosítása
valamennyi tanuló számára. A versenyképes tudás és az esélyegyenlőség feltételeinek
megteremtése, a továbbhaladás biztosítása középfokú oktatási-nevelési intézményekbe.
Hatékonyan működtethető intézményfenntartói társulások létrehozása, melyek
biztosítják a gyermekek számára a legszélesebb körű ellátást megfelelő szakképzettségű
szakemberekkel, a tárgyi eszközök fejlesztésével.
3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok

• Az integrációval létrejövő intézmények pedagógiai programjainak összehangolása, a
szükséges szervezetfejlesztések támogatása.
• Az iskolaépületek felújítása, fejlesztése, figyelembe véve a szakhatósági és egyéb
előírásokat (építészeti, közegészségügyi, akadálymentesítési).
• Az eszközök korszerűsítése. A taneszközök, informatikai eszközök fejlesztése
mellett az iskola bútorzatainak korszerűsítésére kell törekedni. A tanulók életkori
sajátosságainak figyelembe vételével ergonómiailag és esztétikailag korszerű
berendezés álljon rendelkezésre.
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• A bejáró tanulók biztonságos közlekedésének érdekében koordinált iskolabusz
hálózat kialakítása. Az utazó gyermekek számára biztosítani kell a felnőtt kíséretet.
• A hátrányos helyzetű tanulók folyamatosan növekvő száma miatt minél szélesebb
körében kerüljön alkalmazásra a képesség kibontakoztató és integrációs felkészítési
program.
• A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását vállaló intézmények,
többcélú kistérségi társulások együttműködési megállapodások megkötésével
vegyék igénybe a szakszolgálati intézmények utazó szakember hálózatát,
módszertani segítségét. Valamennyi gyermek kapja meg az állapotának megfelelő
fejlesztést. A fenntartó kötelezően biztosítsa a személyi feltételeket.
• A 8. osztályt el nem végzett tanulók számára megyei önkormányzati feladatellátási
kötelezettség alapján, igény szerint biztosítja a felzárkóztató osztályok indítását.
A feladatellátásra kijelölt intézmények: Marcali Hétszínvirág Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Somogy Megyei Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár (igény szerint
bentlakással).
• A pedagógusok másoddiplomás és továbbképzésének tervezésekor az intézmények
szakos ellátottságát, a helyi igényeket kell figyelembe venni az alapító okiratban
meghatározott feladatok optimális ellátása érdekében.
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IV. fejezet
A többi gyermekkel együtt nem foglalkoztatható,
illetőleg nem oktatható sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
és kollégiumi ellátása
1.

Helyzetelemzés

1.1.

Feladatellátási kötelezettség

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja
alapján a megyei önkormányzat feladata a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható
fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése. A fogyatékos gyermekek képzésének,
tankötelezettségének teljesítési formái:
• önálló (szegregált) gyógypedagógiai iskola
• normál iskolákban szervezett speciális tanulócsoportok (tagozatok)
• integrált oktatás keretében.
1.2. A többi gyermekekkel együtt nem foglalkoztatható, illetőleg nem oktatható
sajátos nevelési igényű tanulók, valamint az integrált oktatás keretében ellátott
tanulók általános iskolai ellátása
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 13. és 14. §-ával összhangban biztosított Somogy megyében a
gyermekek ellátása. A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
vizsgálata és szakértői véleménye alapján a szülővel történő egyeztetés után döntenek
az intézmény kijelöléséről. Jelentősen megnőtt a nevelési tanácsadók szerepe.
Figyelembe veszik, hogy a gyermek, a tanuló fejlesztése, fejlődése az integrált, vagy a
szegregált intézményi formában történő oktatás-nevelés keretében lehet-e
eredményesebb.
A 2001/2002-es tanévben megyénkben működő 10 szegregált intézményből jelenleg 8
működik, melyből egy alapítványi egy pedig egyesületi fenntartású iskola. Bővült a
feladatellátási köre a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által fenntartott
„Napsugár” Gyógypedagógiai Központnak. A halmozottan fogyatékos gyermekek
számára nyújtanak ellátást óvodáskortól, valamint kiegészítették tevékenységüket
szakmai szolgáltatással. A 2007/2008-as tanévtől 9-10. évfolyamot indított a marcali
Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és a barcsi Szivárvány
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ. Az alapozó oktatás és pálya
orientáció után tudják folytatni tanulmányaikat.
A barcsi Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – a teljes körű
fejlesztő és általános iskolai feladatok mellett – kísérleti fejlesztő iskolai programot
dolgozott ki. A kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó teljes körű
ellátást biztosít. Megszűnt az alapítványi balatonszemesi Beszédjavító Általános Iskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Ezen feladatokat a Kőröshegyi Általános
Iskola vállalta fel, fogadva a gyermekeket.
(Az intézmények elhelyezkedését mutatja a 4. sz. melléklet.)
A Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon Somogyváron a teljes körű ellátás mellett biztosítja a szakiskolai
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képzést a szobafestő, mázoló, asztalosipari-szerelő, állatgondozó, számítógép-kezelő,
gyorsétkeztető, kertimunkás szakmákban. 40 mFt-os beruházás során folyamatosan
bővítik eszközállományukat, számítógép hálózatukat, korszerűsítették a konyhát.
Folyamatban van egy Norvég Alapú pályázat, amelynek pozitív elbírálása során a
teljes diákotthoni, kollégiumi épület átépítésével egy korszerű, minden igényt kielégítő
intézmény működhet.
A Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ (régi nevén Siketek
Intézete) a hallássérült és beszédfogyatékos gyermekek óvodai és iskolai fejlesztése
mellett ellátja a gyógypedagógiai konduktív gondozást is. 1,4 milliárd Ft-os beruházása
során újjáépült a kollégium, a diákotthon, az orvosi rendelő, az audiológiai ellátást
biztosító helyiségek. A megépült medence és kiszolgáló egységei biztosítják a
hidroterápiát. A korszerű ellátó helyen biztosítják a konduktív fejlesztő foglalkozásokat.
Az intézmény a régióban ellátja a hallássérült gyermekek nevelését, oktatását.
A marcali Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által
kidolgozott „Hétszínes” program és a hozzákapcsolódó akkreditált képzés
bázisintézménnyé fejlesztette az iskolát. A 72 milliós PHARE programmal megvalósuló
beruházás korszerű ellátást biztosít a térség gyermekei számára.
A megyében működő szegregált intézményekben és tagozatokon a sajátos nevelési
igényű gyermekek tantervi programja alapján dolgoznak. Az intézmények folyamatosan
kidolgozzák minőségirányítási programjukat, valamint a kompetencia alapú oktatást.
Tanulóik döntő többsége roma származású, így figyelembe veszik az etnikai,
nemzetiségi, kisebbségi oktatás irányelveit. A fejlesztő, a habilitációs és rehabilitációs
programjaikkal segítenek diákjaik számára biztosítani az esélyegyenlőséget. Felkészítik
a gyermekeket a szakiskolai továbbtanulásra, a munka világába való bekapcsolódásra. A
tanulók döntő többsége olyan szocio-kulturális környezetből kerül ki, ahol nem érték a
tudás, a tankötelezettség teljesítése. Az oktatás jelenlegi feltételei folyamatosan
javulnak. Növekedett a gyógypedagógiai képesítésű, tanulásban akadályozottak
oktatására specializálódott pedagógiai szakosok száma, akik a Kaposvári Egyetem
Pedagógiai Főiskolai karán szereztek diplomát. Megyei intézményeink közül a marcali
Hétszínvirág Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Duráczky József Pedagógiai
Fejlesztő és Módszertani Központ és a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és
Nevelési Tanácsadó a főiskola hallgatóinak gyakorló bázis intézményei. Valamennyi
képzési szerkezetben kevés a segítő szakemberek, a gyógypedagógiai asszisztensek
száma. A nevelési-oktatási feladatok mellett kollégiumi, diákotthoni elhelyezést
biztosítanak tanulóik számára a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani
Központban, a somogyvári, az igali, a nagybajomi, a barcsi és a kaposvári
intézményekben.
A képzési kötelezettség teljesítésére megfelelő feltételeket biztosít a Duráczky József
Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, a barcsi Szivárvány Gyógypedagógiai
Központ, a kaposvári „Napsugár” Gyógypedagógiai Központ, a kaposvári Bárczi
Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó.
Az intézményi keretek közötti ellátás mellett a gyermekek állapota alapján családi
környezetben is biztosítják a fejlesztést.
A megyei önkormányzat intézményeiben lévő zsúfoltság is megszűnt. Az előirányzott
fejlesztések, létszámbővítések helyett a csökkenő tanulólétszám miatt 2007. július
31-ével megszűnt a lengyeltóti Csalogány Általános Iskola, az öreglaki intézmény
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beintegrálódott a somogyvári teljes körű ellátást biztosító intézménybe. Jelenleg az
öreglaki telephelyen a diákotthoni rész és a lakásotthonok működnek, de a tanulók a
somogyvári iskola osztályaiba járnak.
A 2002/2003-as tanévben az intézményhálózatot zsúfoltnak minősítették. Az integráció
során jelentős változás történt. Ma már csak 7 iskolában található elkülönített osztály. A
tanulólétszám csökkenése, az integráció miatt az elkövetkezendő években újabb
tagozatok megszűnése várható, mivel több évfolyamon nincs tanuló.
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók ép társaik közötti integrált oktatása iránt egyre
nagyobb az érdeklődés. Ennek következtében a szegregált intézményekben és a
tagozatokon folyamatosan csökken a tanulólétszám.
Az integrált oktatásban 2002/2003-ban csupán 18-20 tanuló vett részt 7 intézményben.
Az idei tanévben 72 intézmény – az általános iskolák közel 50%-a – fogadja a sajátos
nevelési igényű gyermekeket. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Dél-Dunántúli
Régió Közoktatás-fejlesztési Középtávú Stratégiája is hangsúlyozza az integrált
nevelés-oktatás jelentőségét. Elő kell segíteni a fogyatékkal élő tanulóknak az általános
és középiskolákban integrált keretek közötti oktatását.
A fogyatékosság jellege és mértéke szükségessé teszi, hogy a tanulók állapotuknak,
adottságuknak megfelelő különleges gondozásban, az általános iskolai oktatás-nevelés
terén a fogyatékosság jellegének megfelelő feltételekkel, speciális szakképzettségű
pedagógusokkal, szakemberekkel rendelkező gyógypedagógiai intézményekben
folytathassák tanulmányaikat.
A megyei önkormányzat együttműködési megállapodás keretében támogatja a megyei
feladat ellátását felvállaló fenntartókat, a tagozatokat fenntartó intézményeket.
Támogatja az integrált nevelési-oktatási intézményeket is. A szakszerű ellátás
érdekében utazó tanári szolgálat bővítésével kíván segítséget nyújtani.
2.

Célmeghatározás

A többi tanulóval együtt nem nevelhető, képzési kötelezettségű gyermekek oktatását
felvállaló intézmények fejlesztésével biztosítani kell a hatékony, széleskörű ellátást. Az
ellátási igények tükrében kerüljön fejlesztésre a feladatellátáshoz kapcsolódó gondozás,
korai fejlesztés, konduktív pedagógiai ellátás és gyógypedagógiai tanácsadás.
A tankötelezettség betartása a hátrányos helyzetű roma gyermekeknél, a továbbtanulás
lehetőségét biztosítva számukra.
3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok

• Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, az alapító okiratban
meghatározott módon biztosító nevelési-oktatási intézmények számára rendszeres
módszertani segítséget kell nyújtani az utazó szakember hálózat működtetésével.
• A települési önkormányzatok iskolái közül csak azok vállalják fel az integrált
nevelést-oktatást, amelyek biztosítani tudják a személyi feltételeket.
• Az SNI-s gyermekek neveléséhez-oktatásához, fejlesztő felkészítéséhez, különleges
gondozásához előírt személyi, tárgyi feltételek biztosítása, különösen a segítő
alkalmazottak számának növelése terén.
• Együttműködés a jegyzőkkel, gyermekjóléti szolgálatokkal, a helyi kisebbségi
önkormányzattal a tankötelezettség biztosítása, a mulasztott tanórák számának
csökkentése okán.

792

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/3. szám

V. fejezet
Pedagógiai szakszolgálat
1.

Helyzetelemzés

1.1. Feladatellátási kötelezettség
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a szülő és a pedagógus
nevelőmunkáját és a nevelési oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai
szakszolgálat segíti.
A megyében ellátandó feladatok:
• gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
• fejlesztő felkészítés
• tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység
• nevelési tanácsadás
• logopédiai ellátás
• továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
• konduktív pedagógiai ellátás
• gyógytestnevelés.
1.2. Szakszolgálati ellátás
A feladatellátást, mint intézményfenntartó a megyei önkormányzat saját fenntartású
nevelési tanácsadói hálózattal, illetve a városokban működő nevelési tanácsadókkal
együttműködési megállapodás alapján biztosítja. (A szakszolgálati hálózatot az 5. sz.
melléklet tartalmazza.)
Az intézményrendszer lefedi a megyei igényeket. Nevelési Tanácsadó működik:
Siófokon, Tabon, Kaposváron, Marcaliban, Barcson, Nagyatádon, Kőröshegyen,
Kadarkúton. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra külön szervezet nem áll
rendelkezésre. Ezt a feladatot a nevelési tanácsadók látják el. Igény szerint adnak
segítséget a hozzájuk forduló szülők, diákok számára. Folyamatosan növekszik a
szűrések és az ellátottak száma. 2008-tól jelentősen megnövekedett a nevelési
tanácsadók szerepe és feladatköre, különös tekintettel az iskolaérettségi vizsgálatokra.
A nevelési-oktatási intézmények igénylik a kellő időben elvégzett szűréseket, a
szükséges terápiákat. Fontos szerepe van a gyermekek fejlődésében, az iskolai
teljesítményben, a továbbtanulásban. Új feladatként jelentkezett a fejlesztő felkészítés.
Törvényi változásként jelentkezett, hogy az igénybevételi jogosultság nemcsak a
tankötelezettséghez kötődik, hanem a nappali rendszerű oktatásban résztvevő nem
tanköteles tanuló is igényjogosult lehet. Egyre nagyobb számban jelentkeznek a
szakszolgálatnál ezen fiatalok. A szolgáltatást igénybevevők és a rászorulók magas
száma miatt a várakozási idő egyre magasabb.
A nevelési tanácsadók ellátják a beszédvizsgálói, beszédjavítói feladatokat is.
A Tanulási Képességet Vizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
valamint a Beszédvizsgáló Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottság a Duráczky
József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ integrált egységeként működött.
2009. január 1-től rendeleti szabályozást követően önálló intézményként – Somogy
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Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottsága – látja el feladatait. Helyileg továbbra is a Duráczky József
Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ épületében működik. 2007-ben
miniszteri rendelet értelmében több mint kétezer a pszichés fejlődés zavarai miatt a
nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermek
felülvizsgálatára került sor. Ez hatalmas terhet jelentett a szakértői bizottság
tevékenységében.
A fogyatékosok korai gondozása a szakértői bizottság szervezésében teljes körű. Korai
gondozási ellátást biztosít a barcsi Szivárvány, a „Napsugár” Gyógypedagógiai
Módszertani Központ, a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ,
a marcali Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani
Központ és Nevelési Tanácsadó. Konduktív pedagógiai ellátást is a fenti intézmények
látják el.
Megyénkben teljes körű a logopédiai ellátás. A szakszolgálatok az intézményi
székhelyen történő ellátás mellett kiépítették az utazó logopédiai hálózatot. E feladatra a
megyei önkormányzat együttműködési megállapodásokat kötött a kistérségi
társulásokkal.
A 2007/2008-as tanévtől több kistérségi társulás és település is működtet
szakszolgálatot. Jelenleg működő szakszolgálatok: Lengyeltóti, Balatonlelle, Barcs,
Somogyjád, Nagyberki, Siófok, Nagybajom, Kadarkút, Kőröshegy, Nagyatád, Csurgó,
Marcali településeken.
A gyógytestnevelés biztosításánál a legnagyobb gondot a gyógytestnevelés szakos
pedagógus hiánya jelenti. A mozgásszervi panaszokkal, tartáshibákkal, egyéb
betegségekkel küzdő, s e miatt gyógytestnevelési ellátásra szoruló gyermekek száma
növekszik.
2.

Célmeghatározás

A pedagógiai szakszolgálati ellátásnál és a fejlesztésnél érvényesüljön
• a gyermek, a tanuló joga, hogy állapotának, személyes adottságainak megfelelő
ellátásban részesüljön,
• az ellátás biztosítása megfelelő időben a lakóhelyhez, tartózkodási helyhez minél
közelebb legyen.
3.
•

•
•

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból eredő feladatok
A többcélú kistérségi társulások a saját területükön lássanak el pedagógiai
szakszolgálati feladatokat. A folyamatos és szakszerű ellátás érdekében –
amennyiben nem rendelkeznek szakszolgálati intézménnyel – a meglévő
intézmények fenntartóival kössenek feladatellátási megállapodást.
Kiemelten kell kezelni a gyógytestnevelési ellátást. Ösztönözni kell a teljes körű
szakember hálózat kiépítését másoddiplomás képzéssel.
A megyei önkormányzat a közoktatási törvényben előírt feladatellátásról saját
intézményeiben gondoskodik, kiegészítve más fenntartók által létrehozott
szakszolgálati intézményekkel.
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VI. fejezet
Az alapfokú művészetoktatás
1.

Helyzetelemzés

1.1

Feladatellátási kötelezettség

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése
értelmében a nevelési-oktatási feladat ellátásán belül biztosíthatja az alapfokú
művészet-oktatási feladatellátást. A Somogy Megyei Önkormányzat akkor köteles
alapfokú művészet-oktatási intézményt működtetni, ha a települési önkormányzat a
feladatellátást átadja.
1.2

Az alapfokú művészetoktatás jellemzői

Az alapfokú művészetoktatás az elmúlt években dinamikusan fejlődő oktatási ágazat
volt. A városokban több évtizede működő zeneiskolák (Barcs, Nagyatád, Kaposvár,
Csurgó, Siófok, Marcali, Fonyód, Tab) mellett a kedvező normatíva miatt növekedett
azon általános iskolák száma, amelyek felvállalták a művészeti oktatást. A
zeneművészeti ág különböző tanszakain a hangszeres zene-oktatási képzés fajlagos
költsége és eszközigénye igen magas. Ennek következtében a táncművészeti és
képzőművészeti és a szín- és bábművészeti ágban oktatott gyermekek létszáma
növekedett. Ezzel arányban nem növekedett a szakképzett pedagógusok, művésztanárok
száma.
A rendszerben egyre nagyobb számban jelentek meg a nem önkormányzati fenntartású
alapfokú művészetoktatási intézmények. Az intézmények száma nem változott jelentős
mértékben, de növelték telephelyeik számát. A művészeti oktatás ilyen nagymérvű
elterjedése a minőség rovására ment. Az általános iskolákban nem minden tanszakon
tudták biztosítani a megfelelő végzettségű művésztanárt. 2007-től a bevezetett
minősítési kötelezettségtől egy szakmai megújulást, minőségbiztosítást vártak az
intézmények, de ez elsősorban a normatíva igénylésnél jelentett változást.
A 8 önkormányzati városi zeneiskola önálló, jól felszerelt épületben működik. A
2008/2009-es tanévben 17 nem önkormányzati művészeti intézmény 73 telephelyen
működik. (Az intézmények kimutatását lásd a 3. sz. mellékletben.) A telephelyek a
települési általános iskolákban vannak. Együttműködési megállapodás alapján
használják a tantermeket, az iskola felszereléseit. Két intézménynek van saját, önálló,
jól felszerelt épülete. Két intézmény székhelye, illetve telephelye művelődési
intézményben van. A fenntartók és a használók döntő többsége elégedett a nem
önkormányzati művészeti iskolák szakmai munkájával. Az elmúlt évben két művészeti
iskola kérte megszüntetését, mivel nem tudja teljesíteni a közoktatási törvény
módosításából adódó feltételeket (saját alkalmazotti létszám). Jelenleg három
intézmény szünetelteti működését. Amennyiben a közoktatási törvényben előírt
feltételeiket nem tudják teljesíteni, a következő tanévben megszűnnek.
Az önkormányzati intézmények és a nem önkormányzati intézmények döntő
többségéről elismeréssel szólnak a fenntartók, a szülők és a gyermekek. A művészeti
intézmények működése olyan tartalmas szabadidős tevékenységet biztosít, amely az
érzelmi és esztétikai nevelésével pozitívan befolyásolja a tanulók személyiség
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fejlesztését. Művészeti, szakmai táborokat szerveznek hazai és külföldi gyermekek,
pedagógusok számára. Kiállításokat, bemutatókat szerveznek tanítványaikkal.
Az eszközeik egy része amortizálódik, amelynek beszerzése komoly nehézséget okoz.
Somogy Megye Főjegyzője a közoktatási törvény értelmében folyamatosan él
törvényességi vizsgálati jogával. A feltárt hiányosságok megszüntetésével a nevelésioktatási folyamat javítását biztosítják az intézmények.
2.
•
•
3.
•
•
•

Célmeghatározás
Az alapfokú művészetoktatási intézményrendszer fenntartása.
Az intézményekben biztosítani kell a közoktatási törvényben előírt képesítési
követelményeket, a teljes körű eszközfelszereltséget.
A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok
A hiányzó, valamint az elhasználódott eszközök, hangszerek, fellépő ruhák pótlása.
A pedagógus-továbbképzési tervek készítése során a szükséges kompetenciák
megszerzésére irányuló továbbképzések előnyben részesítése.
A települési önkormányzatok vizsgálják felül megállapodásaikat a nem
önkormányzati művészeti iskolák fenntartóival, és végezzék el a szükséges
módosításokat, a közoktatási törvényhez igazítva.
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VII. fejezet
A tartósan gyógykezelés alatt álló tanköteles gyermekek általános
iskolai oktatása
1.1. Feladatellátási kötelezettség
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik az egészségügyi
intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról-neveléséről.
1.2. A tartósan gyógykezelés alatt álló gyermekek ellátásának főbb jellemzői
Somogy megyében egy kórházban, a Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór
Oktató Kórháza mosdósi telephelyén kezelnek tartósan tanköteles korú gyermekeket. A
Somogy Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Református Egyház között létrejött
feladatellátási szerződés alapján 2002. július 1-től a Magyarországi Református Egyház
végzi az intézményben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek óvodai, általános
iskolai ellátását külön működési engedély alapján.
A Somogy Megyei Önkormányzat feladatellátási kötelezettségéből adódóan az
egészségügyi intézményekben gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének
teljesítéséhez szükséges oktatásról való gondoskodás körében a Somogy Megyei Tüdőés Szívkórház (Mosdós) fenntartásának átadásával egyidejűleg az intézményben tartós
gyógykezelés alatt álló gyermekek óvodai, általános iskolai nevelésének és oktatásának
az ellátását a Magyarországi Református Egyházra bízta. A Magyarországi Református
Egyház, mint fenntartó vállalta gyógykezelésük időtartama alatt a gyógykezelés alatt
álló gyermekek óvodai nevelését, iskolai előkészítését, a 6-16 éves korú gyermekek
általános iskolai oktatását, fogyatékos gyermekek speciális oktatását, nevelését, a
gyermekek iskolai napközis foglalkoztatását, ezzel részt vett a közoktatásról szóló
törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátásában az 1993. évi LXXIV.
törvény 81. § (1) bek. e) pontja, illetve a (3) bekezdése szerinti közoktatási
megállapodás alapján. A Somogy Megyei Önkormányzat az intézmény átadásával
egyidejűleg kikötötte, hogy a Magyarországi Református Egyház köteles a
gyógykezelés alatt álló gyermekek óvodai nevelését, alapfokú oktatását a férőhelyek
teljes kihasználása mértékéig biztosítani (iskolai tanuló létszám legfeljebb 45 fő, óvodai
férőhely legfeljebb 28 fő).
A szerződő felek a mosdósi és a megyei kórház vezetése által közösen kialakított
szakmai koncepció figyelembevételével a feladatellátási szerződést módosították, a
fenntartó 2007. január 1. napjával a Mosdósi Tüdő- és Szívkórházat – az idősek otthona
és az oktatási-nevelési feladatellátás kivételével – a Kaposi Mór Oktató Kórházhoz
integrálta. Az önálló működési engedélyekkel rendelkező szociális és oktatási egyházi
feladatellátás megmaradt. Ennek értelmében a feladatellátási szerződésmódosítás a
kórház területén lévő egyházi működtetésű intézményi ellátást nem érinti, az arra
vonatkozó feladatellátási szerződésben és kiegészítő megállapodásokban foglaltak
változatlanul érvényesek. A Kaposvári Református Egyházközség által fenntartott
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium tagintézményeként

797

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/3. szám

működik Mosdóson. Az intézmény látja el a gyógykezelés alatt álló tanköteles korú
gyermekek óvodai iskolai nevelését, oktatását.
Az óvodai-iskolai ellátásban résztvevő gyermekek létszáma egészségügyi állapotuk,
illetve az intézményben tartózkodásuk függvényében változó, éves statisztikai adatok
nem állapíthatóak meg.
Az óvodai férőhelyek száma: 25.
Az iskolai férőhelyek száma 60.
Egy tanév alatt 2000-2006. év átlagát tekintve kb. 250-300 gyermek vette igénybe az
ellátást.
Egyidejűleg az óvodai csoportban max. 15 fő, az iskolai csoportban max. 20 gyermek
oktatása-nevelése folyik.
A férőhelyekre való tekintettel a pedagógus-létszám állandó. Pedagógus munkakörben
alkalmazottak száma 6 fő. Megoszlásuk:
• 1 fő óvodapedagógus
• 4 fő pedagógus teljes munkaidőben
• 1 fő pedagógus részmunkaidőben (gyermeklétszámtól függően, szükség szerint).
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VIII. fejezet
Középfokú oktatási intézményekbe történő beiskolázás,
pályaválasztási tevékenység, regionális beiskolázás
1.

Helyzetelemzés

Az általános iskolát végző tanulók továbbtanulását alapvetően a szabad iskolaválasztás
joga határozza meg. Az egyes intézmények oktatási kínálata ugyanakkor a tanulók,
szülők számára lehetőséget biztosít az érdeklődésnek legmegfelelőbb iskola
kiválasztására. Ez érvényes a 8 és 6 osztályos gimnáziumot választóknál, akik a 4.
illetve 6. osztály után váltanak iskolatípust, valamint a hagyományos 8. osztály után a
középfokú iskolákat választóknál egyaránt. Alapvető fontosságú – a közoktatási
törvényről szóló 1993. évi LXXIX. törvény 87. §-ának (1) bekezdése is szól –, hogy a
kisebb településen lakó is ismerje meg a továbbtanulás lehetőségeit, illetve ha egyik
iskolába sem kerül be a tanuló a jelentkezései után, akkor is tudja, hogy mint tanköteles
hova mehet a lakóhelyéhez legközelebb eső iskolába a 9. évfolyami továbbtanulásra.
Ezért szükséges kijelölni, az egész megye területét lefedve azokat a középfokú oktatási
intézményeket, amelyek biztosítani tudják az elutasított tanulók továbbtanulását a 9.
évfolyamon. Az idézett jogszabály szerint tehát a megyei önkormányzat köteles
gondoskodni azoknak a tanulóknak különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélküli
iskolaváltásáról, akiknek a lakóhelyén, ennek a hiányában tartózkodási helyén a
tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei. (A 9. és
10. évfolyam után a heti 5 órás orientáció ellenére, különbözeti vizsga letétele után
széles iskolai, szakmai választék áll a változást igénylő tanulók rendelkezésére. A
pályaválasztás tehát ezzel a 2 évvel kitolódik a 10. évfolyam utáni időszakra.)
A kötelező 9. évfolyami beiskolázást a 2008/2009. tanévtől végző középfokú oktatási
intézmények és körzetek települései:
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák György
Szakképző Iskolája, Fonyód
Beiskolázási körzet: Balatonberény,
Balatonmáriafürdő,
Balatonkeresztúr,
Somogyszentpál, Fonyód, Táska, Buzsák, Öreglak, Somogyvár,
Pamuk, Pusztakovácsi, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Gyugy,
Ordacsehi, Szőlősgyörök, Somogyvámos, Gamás, Somogybabod,
Somogytúr, Látrány, Visz, Karád, Nagycsepely, Balatonöszöd,
Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonfenyves, Balatonszentgyörgy
Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond
Szakközépiskola- és Szakiskolája, Szőcsénypuszta
Beiskolázási körzet: Böhönye, Vörs, Tikos, Hollád, Balatonújlak, Kéthely,
Somogysámson, Főnyed, Szegerdő, Sávoly, Szőkedencs,
Somogyzsitfa, Marcali, Gadány, Kelevíz, Nagyszakácsi,
Nemesvid, Tapsony, Somogysimonyi, Varászló, Nemesdéd,
Nemeskisfalud, Szenyér, Mesztegnyő, Hosszúvíz, Libickozma,
Csömend, Nikla, Somogyfajsz, Csákány
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Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyváthy János
Középiskolája és Szakiskolája, Csurgó
Beiskolázási körzet: Inke,
Vése,
Pogányszentpéter,
Iharosberény,
Iharos,
Somogycsicsó,
Csurgó,
Csurgónagymarton,
Porrog,
Somogybükkösd, Porrogszentpál, Szenta, Gyékényes, Berzence,
Somogyudvarhely, Őrtilos, Zákányfalu, Zákány
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi
Szakképző Iskolája, Nagyatád
Beiskolázási körzet: Segesd, Tarany, Bolhás, Nagyatád, Kutas, Beleg, Szabás,
Nagykorpád, Lábod, Görgeteg, Rinyaszentkirály, Háromfa,
Bakháza, Rinyaújnép, Rinyaújlak, Rinyabesenyő, Kisbajom,
Ötvöskónyi, Somogyszob, Kaszó
Széchenyi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium, Barcs
Beiskolázást körzet: Péterhida, Komlósd, Bolhó, Heresznye, Somogyaracs,
Csokonyavisonta, Homokszentgyörgy, Kálmáncsa, Szulok,
Istvándi, Darány, Kastélyosdombó, Drávatamási, Barcs,
Drávagárdony, Potony, Tótújfalu, Lakócsa, Szentborbás,
Babócsa, Patosfa, Bélavár, Vízvár
Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola,
Siófok
Beiskolázási körzet: Balatonszemes, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Kőröshegy,
Szólád, Kötcse, Teleki, Pusztaszemes, Zamárdi, Siófok,
Balatonszabadi, Siójut, Ságvár, Ádánd, Nyim, Som, Nagyberény,
Balatonendréd, Bálványos, Kereki, Szántód
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula
Középiskolája és Szakiskolája, Tab
Beiskolázási körzet: Tab, Tengőd, Bábonymegyer, Kánya, Bedegkér, Kára, Miklósi,
Törökkoppány, Szorosad, Somogydöröcske, Nágocs, Zics,
Somogyegres, Kapoly, Somogyacsa, Andocs, Kisbárapáti,
Bonnya, Fiad, Somogymeggyes, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj,
Zala
Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium,
Kaposvár
Beiskolázási körzet: Ecseny, Felsőmocsolád, Somogygeszti, Polány, Edde, Osztopán,
Bodrog, Somogyjád, Somogyfajsz, Újvárfalva, Mezőcsokonya,
Csombárd, Várda, Hetes, Juta, Zselickisfalud, Bőszénfa, Gálosfa,
Hajmás, Simonfa, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Zselicszentpál,
Cserénfa, Sántos, Taszár, Orci, Magyaregres, Somogyaszaló,
Szentgáloskér, Ráksi, Igal, Gadács, Somogyszil, Kazsok, Gölle,
Kisgyalán, Fonó, Nagyberki, Mosdós, Csoma, Szabadi,
Kercseliget, Baté, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposgyarmat,
Büssü, Zimány, Magyaratád, Patalom, Mernye, Alsóbogát,
Szentbalázs, Somodor
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Jálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző Iskola,
Diákotthon; Szakszolgálati és Szakmai Szolgáltató
Intézmény, Kadarkút
Beiskolázási körzet: Kadarkút, Kőkút, Hencse, Hedrehely, Visnye, Bárdudvarnok,
Rinyakovácsi Nagybajom, Kiskorpád, Kaposfő, Kaposmérő,
Kisasszond, Csököly, Gige, Szenna, Patca, Szilvásszentmárton,
Lad, Mike, Pálmajor, Jákó, Somogysárd
Mindezek az „irányított beiskolázások” ugyanakkor természetesen nem merevek, hiszen
a közlekedési lehetőségek, családi kapcsolatok ezt befolyásolhatják.
9. évfolyamra bekerülők lehetnek középiskolai, szakközépiskolai (ezek tananyagai
nagyon közelítenek egymáshoz) és szakiskolai orientáltságúak. 11. évfolyamon
kezdődik a szakiskolákban a szakmai képzés, amely szakmai vizsgával zárul, 2-3
tanulmányi év után. 13. évfolyamon kezdődnek az érettségihez kötött szakmai
képzések, amelyek időtartama 1-3 év, csak szakképzési tanulmányok után záródnak
szakmai vizsgával.
Problémát jelent a túlkorosság, az általános iskola elhagyása a 8 osztály befejezése előtt.
Az általános iskolát végzettek teljes létszámának felvétele biztosított a megye
középiskoláiba.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításának 126. §-a értelmében a
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon szakiskolája került kijelölésre, amely nem tagadhatja meg az érintett
tanulók felvételét akkor sem, ha a tanuló már nem tanköteles. A kijelölt iskola egyéni
ütemterv kidolgozásával, egyéni foglalkozások megszervezésével segíti a tanulókat. A
2008/2009-es tanévtől ezen intézmény a tankötelezettség teljesítésére kijelölt
szakiskola.
Jelentős szerepe van az iskolaválasztásnál annak a pályaválasztási tevékenységnek,
melyet a középfokú intézmények fejtenek ki az eredményesebb beiskolázások
érdekében az általános iskolák felé, illetve a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály
Pedagógiai Főiskolai Kara Pedagógus Továbbképző és Szolgáltató Intézete által évente
elkészülő Pályaválasztási Útmutató is segítséget ad ebben. A Somogy Megyei
Munkaügyi Központ (2007-től már régiós szervezéssel, Dél-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltségeként) évente szervezi a megyei
Pályaválasztási Napokat a megyeszékhelyen, de más településeken is. Hiányzik
ugyanakkor a személyes kontaktus, amellyel a megye egész területére vonatkoztatva ki
lehetne fejteni a pályaválasztási munkát, az általános iskolák illetékes pedagógusainak
régiós vagy megyei segítése, pszichológiai tanácsadás az érdeklődőknek. Ez a munka
1990-ben a Somogy Megyei Munkaügyi Központhoz került a Pedagógiai Intézettől
(még 4 megyében történt ilyen változás), de a tevékenységük a pályaválasztási kiadvány
kiadására szűkült. Az iskolahálózat változásai, a szakmai struktúra szélesedése
ugyanakkor szükségessé teszi a tevékenység új keretek közti „felélesztését”, melyben
jelentős szerepet töltenek be a kamarák.
Somogy megye a dél-dunántúli régióhoz tartozik, és ezért egyre jobban érvényesül a
gazdasági élet, valamint a mindennapi kapcsolatok területén a régiós együttműködés. A
humán szférán belül a középfokú oktatásnál érvényesül legjobban a megyehatárok
gyengülő szerepe. Ennek jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze.
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A közoktatás regionális szerepkörének továbbra is meghatározója a szabad
iskolaválasztás, amely különösen a szakképzésben jelentheti a megyehatárok átlépését.
Barcs és térsége Baranya, Csurgó és térsége Zala, Kaposvár és térsége Tolna
(Dombóvár), Siófok és térsége Fejér illetve Tolna megye beiskolázására van kölcsönös
hatással.
Ezen törekvések mutatkoztak meg a dél-dunántúli régió mezőgazdasági és a balatoni
régió turizmus-vendéglátás szakképzése terén megalkotott fejlesztési tervekben is,
melyek elkészítését 2006-2007-ben közel nyolc hónapos alapos szakmai előkészítő
munka előzte meg.
A Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája tanulóinak 50%a régiós beiskolázású, de a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János
Középiskolája és Szakiskolája (15%) és a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Nagyváthy János Középiskolája és Szakiskolája (20%) is szerepet vállal a régiós
beiskolázásból. Hasonlóképpen nyitottak Nagykanizsa, Pécs, Dombóvár, Tamási és
Székesfehérvár középiskolái is a somogyi fiatalok előtt. A középfokú szakképzés
mellett a speciális gimnáziumi oktatást nyújtó intézmények szintén nagy vonzerővel
bírnak a régió megyéiből. A Siófokon és Barcson folyó kéttannyelvű oktatásba (német
nyelven) évente kb. 90 tanuló kapcsolódik be a régióból, illetve Fejér és Veszprém
megyéből. Hasonló a hatása a nagy múltú pécsi intézménynek (Löwey Gimnázium
német, Kodály Zoltán Gimnázium olasz, Apáczai Csere János Gimnázium angol
kéttannyelvű intézmények), a tolna megyei Gyönk német-magyar kéttannyelvű
gimnáziumának.
Mind a szakképzésben, mind a gimnáziumi oktatásban a már említett szabad
iskolaválasztás, a tanulói és szülői érdeklődés, a hagyományok, a racionális
gondolkodás a meghatározó a továbbtanulás terén. Ennek szervezett, megállapodásban
rögzített formája nem létezik és nem is célszerű. Az oktatásirányítás szakembereinek
időnkénti, régiós találkozásakor ugyanakkor felmerül a jobb, hatékonyabb beiskolázás
igénye (főleg a szakképzés területén), de a kölcsönös tájékoztatás javításán és a
pályaválasztási munka megyehatárokon átnyúló tevékenységének erősítésén túl nem
lehet más orientációt kifejteni. A Kaposvári Térségi Integrált Szakképző Központban is
érvényesül a regionalitás, mert a nyolc csatlakozott intézmény közül csak hat kaposvári,
míg egy-egy szigetvári és dombóvári.
2.

Célmeghatározás

• Javítani kell a pályaválasztási tevékenységet.
• Növelni kell az oktatás regionális szerepét, elsősorban a szakképzés területén.
• Bővíteni szükséges a kistérségi együttműködésben az intézmények közötti
kapcsolatot – a megyehatárokon is áthatolva – segítve ez által egymás szakmai
munkáját, a reálisabb beiskolázást.
3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok

• A pályaválasztási tevékenységet ki kell szélesíteni a kiadványok megjelentetésén túl,
a személyes kapcsolatokkal, az iskoláknak, a szülőknek adott tájékoztató munkával,
fórumokkal. Ebben a tevékenységben az egész megye területén illetékes munkaügyi
szervezetnek és a pedagógiai szakmai szolgáltatónak is részt kell vennie.
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• Az alapozó képzés végén pedig intenzíven feladatot kell vállalnia a gazdasági
kamaráknak, hogy közvetítsék a gazdaság igényeit a tanulók felé.
• A középfokú oktatási intézmények beiskolázása (különösen a kollégiumi hálózat
korszerűsödésével) túlmutat a statisztikai régión (Baranya, Somogy, Tolna). Tovább
kell folytatni a szomszédos megyékbe – valamint speciális képzéseknél azon túl is –
irányuló népszerűsítést a Somogy megyében folyó képzési profilokról, tanulási
lehetőségekről.
• Az új típusú Térségi Integrált Szakképző Központok lehetőséget nyújtanak ismét a
megyehatárokon átnyúló társulási együttműködésre. A Regionális Képzési és
Fejlesztési Bizottság pedig egyértelműen a régióra határozza meg a képzési
irányokat és arányokat a gazdaság igényeinek figyelembevételével.
• A pályaválasztás megvalósítása mellett kiemelt figyelem fordítása szükséges a
pályakövetési rendszer működtetésére, amely új és nagyon hangsúlyos elemként
jelenik meg a közoktatási törvény 2007-es módosításában.
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IX. fejezet
Középiskolai- és szakiskolai oktatás
1.

Helyzetelemzés

1.1. Az intézmények irányítása
A fenntartói irányítás lehetőségeit, változásait alapvetően az 1990. évi LXV.
Önkormányzati Törvény határozta és határozza meg. Ennek a középfokú oktatásra
gyakorolt hatása, különösen tekintettel a szakképzésre ellentmondásos, hiszen amíg
érvényesülhet az önkormányzatok intézményfenntartó szerepe, magukénak tekinthetik
ezáltal ezeket az iskolákat, addig a képzések szakmai izoláltsága miatt a racionális,
regionális tervezés nehézkessé válik.
A demográfiai és a munkaerő-piaci viszonyok alakulásának egyik legjelentősebb
tendenciája és egyben negatívuma a közoktatást tekintve az egyre kevesebb gyermek
belépése az oktatási rendszerbe, valamint a pedagógusok foglalkoztatásának, a frissen
végzettek elhelyezkedésének kétségessé válása. Mindezen körülmények az
intézményfenntartókat racionalizációs intézkedésekre ösztönzik, ösztönözték. A
törvényi változások következtében 2008. szeptember 1-től alapjaiban változott meg a
szakképzés rendszere hazánkban, ami az intézmények szerkezeti átalakításához
vezetett. A 2008/2009-es tanévben fejlesztési hozzájárulásokhoz, pályázati forrásokhoz
csak azon intézmények fenntartói juthattak hozzá, akik Térségi Integrált Szakképző
Központok keretein belül működtetik intézményeiket. Az új TISZK-ek szervezeti
kereteinek létrehozására az önkormányzati fenntartók számára több lehetőséget is
biztosított a közoktatási és a szakképzési törvény. Somogy megyében a fenntartók a
legkülönbözőbb módon reagáltak erre a kihívásra. (Lásd a Térségi Integrált
Szakképző Központ szerepe, létrejötte fejezet alatt.)
A 2008/2009. tanévben az alábbi fenntartásban, irányításban működnek Somogy
megyében a középfokú oktatási-nevelési intézmények:
Somogy Megyei Önkormányzat
6
Kaposvár Megyei Jogú Város
10
Barcs Város Önkormányzata
1
Nagyatád Város Önkormányzata
2
Marcali Város Önkormányzata
3
Siófok Város Önkormányzata
1
Kadarkút Város Önkormányzata
1
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
1
Kaposvári Egyetem
1
Római Katolikus Egyház
2
Református Egyház
2
Alapítványok
10
A változatos fenntartói irányítás következtében az intézmények elszigetelődése az
érdekkülönbségek felerősödése, a racionális szakmai fejlesztés nehézkessé válása a
jellemző (lásd 6. sz. melléklet).
Somogy megye középfokú intézményeinek képzési kínálatát a 2009/2010-es tanévben
a 7. sz. melléklet szemlélteti részletesen. Ebből kitűnik, hogy még mindig jellemzi az
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oktatási intézményeket a párhuzamosság. Bár a szakképzés reformja és a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) működése sokat javított e probléma
megoldásával, a fenntartói érdekek, az intézmények érdekei, valamint a szülők
pályaválasztási elképzelései nem mindig közelítenek a munkaerő-piaci igényekhez.
A Központi Statisztikai Hivatal 2007/2008-as tanévre vonatkozó adatai szerint az
összevonások, valamint a tanulói létszám visszaesése miatt csökkent az önkormányzati
fenntartásban működő intézmények száma. A tanulói létszám csökkenése figyelhető
meg a gimnáziumi és a szakközépiskolai oktatásban is. Azonban a szakiskolai és a
speciális szakiskolai osztályok tanulói létszáma enyhe növekedést mutat (lásd 8., 9.,
10., 11. sz. melléklet).
A gimnáziumi oktatásra jellemző, hogy a különböző tagozatok fejlesztésével,
választhatóságával tették vonzóvá a gyermekek és a szülők részére az oktatást.
A továbbtanulni szándékozó diákok a következő tagozatok közül választhatnak: nyelvi
tagozatok (német, angol, francia), matematika, informatika, humán, testnevelés, stb.
Természetesen ezek mellett az általános tantervű osztályok is működnek. A nyelvi
képzések fontosságát igazolják a nyelvi előkészítő osztályok számának emelkedő
tendenciája. A profiltisztítás és a csökkenő tanulói létszám miatt kettősség jellemzi a
gimnáziumi képzést. Egyrészt megjelennek a tisztaprofilú gimnáziumok, másrészt
megszűnnek a gimnáziumi képzések felmenő rendszerben egyes intézményeknél.
Az iskolai felnőttoktatásban a szakiskolai tanulók száma megduplázódott, a
középiskolai és a felsőoktatásban tanulók száma viszont csökkent (lásd 12. sz.
melléklet).
Az elmúlt években, a középfokú intézményekben is megjelentek az integráltan
oktatható testi, érzékszervi, részképesség zavaros, tanulásban akadályozott gyermekek.
Fontos feladatuk az intézményeknek és a fenntartóknak, hogy ezen tanulók számára
biztosítsák a fejlesztő foglalkozásokat, a kiegészítő ellátást, a gyermekeket oktató
pedagógusoknak a módszertani segítséget.
1.2. A Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) szerepe, létrejötte
A szakképzés szerkezeti és tartalmi átalakításának, a képzési szerkezet alkalmazkodási
lehetőségeinek megtalálása, a társadalmi és gazdasági igényekhez való illeszkedés a
régió, illetve megye vonatkozásában is a széleskörű szükségletfelmérésen alapszik. A
régiós szakképzési szerkezet lefedi az országos tendenciákat. Fontos erőssége a
kiterjedt, széles horizontú, nagy hagyományokkal rendelkező szakképzési rendszer,
amely alapot adhat a jó gyakorlatok, a jól működő profilok kialakításához. Azonban a
legnagyobb gyengesége éppen a területi szétaprózottságban van, és az egyes
intézmények között területi, képzési struktúrában, eredményességben is nagy
különbségek figyelhetők meg. Kihasználatlan kapacitással is működnek az
intézmények, képzési kínálat párhuzamossága jellemző több szakmában is. Kevés a
valós szakmai kapcsolat a szakképző intézmények között. Így az egymás melletti
fejlesztéseket legtöbbször elszigetelten, többszörös energiával végzik. Veszélyként
említhető a demográfiai változások tekintetében a népességfogyás (2005-2013. között
a középfok kezdő évfolyamain egyharmados létszámcsökkenésre kell számítani KSH).
A fenti problémák a fenntartókat szakképzés-szervezési modellek megvalósítására
kényszerítették. Somogy megye területén elhelyezkedő intézmények a következő
TISZK-ekhez kapcsolódtak:
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Alapítványi Iskolák Dél-Dunántúli Regionális Szakképzési Szervezési Társulása
Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola, Kaposvár
Educationis Oktatási Alapítvány Szakképző Iskolája, Nagyberény
Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Nagybajom
FVM Dunántúli Agrár- Szakképzési Központ, Szekszárd
Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Kaposvár
Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium
Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium
Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola
Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium
Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás
Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép, Szakképző, Alapfokú
Művészetoktatási Iskola, Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Barcs
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium,
Marcali
Marcali Szakképző Központ, Marcali
Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és
Szakiskolája, Somogyzsitfa
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Nagyatád
Jálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző Iskola, Diákotthon;
Szakszolgálati és Szakmai Szolgáltató Intézmény, Kadarkút
Somogyi TISZK Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola, Siófok
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák György Szakképző Iskolája,
Fonyód
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája, Barcs
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula Szakközépiskolája és
Szakiskolája, Siófok
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Középiskolája és
Szakiskolája, Balatonboglár
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi Szakképző Iskolája, Nagyatád
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyváthy János Középiskolája és
Szakiskolája, Csurgó
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula Középiskolája és
Szakiskolája, Tab
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma, Barcs
2.

Célmeghatározás

2.1

Az új TISZK-ek kiemelt céljai:

A célok között szerepel, hogy a képzési szerkezet rugalmasan igazodjon a gazdaság
igényeihez, a folyamatos változásokhoz illetve javuljon a képzések minősége és
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tartalma. Fontos, hogy az egyének felismerjék a tudás és a készségek folyamatos
fejlesztésének jelentőségét, saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik
javítása szempontjából az élethosszig tartó tanulás szemléletének kialakításával.
Kiemelt cél továbbá az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése, a szegregációs
mechanizmusok megállítása, a hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz való
hozzáférésének biztosítása és az iskolai eredményesség növelése.
A TISZK-ek létrehozása pozitív hatással van a munkaerő-piaci és szakképzési igények
kielégítésére, mert:
•
munkaerő-piaci részvétel nő,
•
humánerőforrás minősége javul,
•
munkavállalási korú népesség aktivitási rátája nő,
•
javul az intézmények kihasználtsága a képzések összehangolásával,
•
nő a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra szánt foglalkozások aránya,
•
javul a munkaerő-piaci elvárásokhoz, a térség igényeihez való igazodás,
•
nő az akkreditált felnőttképzési lehetőségek felvállalása,
•
megvalósul a kompetencia alapú oktatás, nevelés és képzés bevezetése,
•
javul az elhelyezkedési arány,
•
biztonságosabbá válik az intézmény gazdálkodása,
•
az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók újra bevonása nő,
•
a képzést sikeresen befejezők száma nő,
•
jó gyakorlatok átadása.
2.2.

A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok szerepe

A szakképzés reformjának kiemelt célja a szakképzés és a gazdaság
együttműködésének erősítése, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat közelítése, a keresletvezérelt szakképzés megteremtése. A régiók szakképzési kapacitásainak koordinációját
a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) látják el. A szakképzésfejlesztési források elosztásában meghatározó szereppel bírnak. A regionális
munkaerő-piaci igények hatékony érvényesítése érdekében az RFKB-k összetételében
a gazdaság szereplőinek részvétele nőtt.
Az RFKB dönt a regionális szakképzés-fejlesztés céljairól, a forrásfelhasználás
hatékonyságának vizsgálatáról, a TISZK-ek által folytatandó szakképzés irányairól és
beiskolázási arányairól. Javaslatot tesz a fenntartók számára a fejlesztési támogatások
iskolák, intézmények, szakképesítések fejlesztése közötti elosztására. Együttműködik a
Regionális Fejlesztési Tanáccsal a szakképzési feladatok és a szakképzés-fejlesztés
tervezésében.
A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság a 2009/2010-es tanévre
vonatkozó döntése a beiskolázási irányokról és arányokról iránymutatás arra
vonatkozóan, hogy a régió gazdaságában jelentkező munkaerő-piaci igények, mely
szakmákban erőteljesebbek. Ezekben több osztály indítását javasolja, mint amennyi
jelenleg működik. A preferált képzések közé tartoznak a gépészet, az építőipar, a
kereskedelem-vendéglátás szakmacsoportok és egyes mezőgazdasági szakképesítések.
A bizottság csupán a szolgáltató és a feldolgozó szektorba javasol csökkenést a képzési
volumenekben. Megemlíthető a fodrász, a kozmetikus, egyes élelmiszeripari
képesítések és a ruhaipari szakmák. A fenntartók oktatásirányítással kapcsolatos
jogai természetesen a közoktatási törvény szerint megmaradnak, saját belátásuk
szerint bármilyen osztály indítását kezdeményezhetik. Az RFKB orientációt és
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iránymutatásokat fogalmaz meg, a figyelmen kívül hagyás szankciói a szakképzésfejlesztési dotációkban, a források elosztásában találhatók.
Az RFKB döntései egyben feladat-meghatározások is a fenntartók és az intézmények
számára. (A 2009/2010-es tanévre javasolt beiskolázási irányokat és arányokat a 13.
sz. melléklet tartalmazza.)
3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok:

•

Folyamatos kapcsolattartás a tulajdonos és a fenntartó önkormányzat között,
egyeztetések oktatási-nevelési intézmények feltételrendszerének javítása
valamint a szakmai munka racionalizálásának érdekében.
Az érettségire épülő iskolarendszerű képzés bővülése lehetővé teszi az érettségit
szerző fiatalok számának növekedését.
Minőségi szakképzés, a felsőfokú szakképzés felé történő nyitás, akkreditált
felsőfokú szakképzések indításának bővítésével.
Az intézmények szakképzési profiljának bővítése illetve csökkentése az RFKB
döntése alapján.
A középfokú oktatási-nevelési intézmények tárgyi és személyi feltételeinek
folyamatos javítása.
A tárgyi feltételek javításához a pályázati lehetőségek figyelembe vétele a
forrásbővítés, az oktató-nevelő munka érdekében.
A tartalmi munka javítása érdekében az intézmények a belső továbbképzéseiken,
a kompetencia alapú oktatás tanfolyamain való részvétellel bővíthetik
tudásukat.
A TISZK-es intézmények gyakorlati bázisainak, központi műhelyeinek további
fejlesztése önerőből és az uniós pályázatok segítségével.
Valamennyi középiskola és fenntartója fordítson figyelmet a sajátos nevelési
igényű (testi, érzékszervi, részképesség zavaros, tanulásban akadályozott)
gyermekek fejlesztő és szakszolgálati ellátására.

•
•
•
•
•
•
•
•

808

SOMOGYI KÖZLÖNY

2009/3. szám

X. fejezet
Kollégiumi és diákotthoni ellátás
1.

Helyzetelemzés

1.1. Kollégiumok
Somogy megye középfokú kollégiumi és diákotthoni hálózatát 6 önálló és 20 iskolához
csatolt intézmény jelenti. A fenntartói irányítás sokszínűsége az intézményrendszer
jelenlegi helyzetén nem javít. Az önálló és nem önálló kollégiumok nehézségei nőnek,
ugyanakkor társadalmi szerepük egyre fontosabbá válik. A társadalmi szerep
betöltését akadályozó legfontosabb tényezők a minimális szakmai normatívák, a
szakmai fejlesztési programok finanszírozásának hiánya, az önálló, saját fejlesztési
pálya nehézségei (autonómia kérdése), tárgyi-technikai elmaradás. A feladatellátást
nehezítő hiányok közé sorolható a jogszabályi környezet hiányossága, a megfelelő
személyi feltételek biztosítása, a nem homogén intézmények (települési tulajdon,
megyei fenntartás) épületeinek felújítása.
Valamennyi kollégium fő tevékenysége a tanulók iskolai feladatokra történő
felkészítése. Ennek során a felzárkóztató, szintre hozó foglalkozások és a
tehetséggondozás változatos formáit alkalmazzák a minél jobb eredmény érdekében.
A létszámadatok alapján (14. sz. melléklet) megállapítható, hogy a kihasználtság csak
pár esetben 100%-os, vagy nagyobb ennél.
Az előző fejezetben említett szerkezeti átalakítások a kollégiumok struktúráját sem
hagyták érintetlenül. A TISZK-pályázatok, a regionális uniós projektek és a csökkenő
tanulói létszámok miatt a fenntartók – Somogy Megyei Önkormányzat, Marcali Város
Önkormányzata, Barcs Város Önkormányzata – a kollégiumok pályázati esélyeit is
növelve integrálták intézményeiket.
A nem önkormányzati fenntartású intézmények önálló és középiskolai keretek között
működő kollégiumai is bővítik az ellátást, a meglévő férőhelyekkel.
- „Vasút a gyermekekért” Alapítvány Diákotthona, Kaposvár
- Szent Imre Kollégium, Kaposvár
- Dél-Balatoni Idegenforgalmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium,
Zamárdi
- Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium, Csurgó
- Kolping Katolikus Szakiskola és Kollégium, Nagybajom
- Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Dunántúli Agrárszakképző Központ, Szakképző Iskola Móricz Zsigmond Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium, Kaposvár
(Lásd 14. sz. melléklet.)
1.2.

Diákotthonok

A közoktatási törvény a megyei önkormányzat kötelező közoktatási feladatául szabja a
többi gyermekkel együtt nem foglalkoztatható, illetőleg oktatható fogyatékkal élő
tanulók általános iskolai és diákotthoni ellátását.
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Megyei önkormányzat által fenntartott diákotthonok:
•
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon, Somogyvár
•
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár
Egyéb, a megyében működő diákotthonok:
•
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon,
Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó, Kaposvár
•
Nagybajomi Általános Művelődési Központ, Nagybajom
•
Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Igal
•
Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Barcs
•
Jálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző Iskola, Diákotthon;
Szakszolgálati és Szakmai Szolgáltató Intézmény, Kadarkút
A hallássérült gyermekek óvodai ellátását és általános iskolai ellátását a megyei
önkormányzat által fenntartott Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani
Központ biztosítja az egész dél-dunántúli régió igényjogosultai számára. A diákok 32%a részesül diákotthoni ellátásban.
A 34/2007.(IV.27.) sz. KH alapján a Somogy Megyei Közgyűlés 2007. augusztus 1-el
elrendelte a lengyeltóti Csalogány Általános Iskola és Diákotthon jogutód nélküli
megszűnését, továbbá Lengyeltóti Város Önkormányzata számára évenkénti
költségvetési rendeletében elfogadott meghatározott támogatást biztosít a sajátos
nevelési igényű gyermekek ellátására. Kötelező beiskolázási és teljes körű ellátást
biztosító intézményként kijelölte a somogyvári Somogy Megyei Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon intézményt.
A Somogy Megyei Közgyűlés 35/2007.(IV.27.) sz. határozatával elrendelte 2007.
augusztus 1-el az öreglaki Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és
Gyermekotthon önálló intézmény megszüntetését és integrálta a somogyvári Somogy
Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
intézménybe. A diákotthonokban az egyéni bánásmód elve fokozottan érvényesül. A
személyre szabott fejlesztési tervek alapján törekedni kell esélyegyenlőség
megteremtésére. (Az intézmények főbb mutatószámait a 15. sz. melléklet tartalmazza.)
2.

Célmeghatározás

A megye középfokú oktatási szerkezete, a TISZK-ek létrehozása lehetővé teszi a
meglévő kollégiumi férőhelyek jobb kihasználását, a tanulók kulturált elhelyezését,
számukra korszerű programok biztosítását, és szükség esetén kollégium építését,
bővítését.
3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásból adódó feladatok

• A szükséges szakmai és tárgyi feltételek biztosítása.
• A kollégiumok pedagógiai programjaiban célként meghatározott tevékenységek –
képzés, ismeretbővítés, személyiségfejlesztés, egyéniség kibontakoztatás,
szocializációs készségek kialakítása – valósuljanak meg a gyakorlatban is.
• Esélyegyenlőség megteremtése, ezen belül a hátrányokkal érkezők felzárkóztatása,
lemaradók számának csökkentése, tehetséggondozás.
• Az egészséges életmód kialakításhoz szükséges feltételek megteremtése.
• A demokratikus diák-önkormányzati rendszer működtetése.
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XI. fejezet
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
1.

Helyzetelemzés

1.1. Feladatellátási kötelezettség
A fejlett közoktatási rendszerek működésében fontos szerepet tölt be az oktatást segítő
szolgáltató és támogató intézményrendszer, a pedagógiai-szakmai szolgáltatás, ami a
megosztott felelősségi elven működő közoktatási rendszerekben, ahol mind a helyi
fenntartói, mind az intézményi szint kiterjedt autonómiával rendelkezik, szerepet
játszanak a döntés-előkészítésben és azok megvalósításában is.
A helyi önkormányzati és a közoktatási törvény a megyei önkormányzat kötelező
feladatául szabja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásról való gondoskodást. A megyei
önkormányzatok feladatellátási köztelezettségét a pedagógiai-szakmai szolgáltatások
terén az 1990. évi helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 70. § (1) bekezdése
alapozza meg, amely szerint a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik
„pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról”, a
közoktatási törvény (Kt.) 87. § (1) bekezdés c) pontja pedig rögzíti, hogy a megyei
önkormányzat „köteles gondoskodni” az „önkormányzati pedagógiai-szakmai
szolgáltatásról”.
E feladatát a megyei önkormányzat 1999 decemberéig intézményfenntartással (SOPI),
ezt követően a Somogy Megyei Önkormányzat és a Csokonai Vitéz Mihály
Tanítóképző Főiskola (jogutódja: a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály
Pedagógiai Főiskolai Kar) között feladatellátási szerződéssel közoktatási megállapodás
jött létre. A Somogy Megyei Önkormányzat a pedagógiai-szakmai szolgáltatási
feladatait átadta, teljes ellátási kötelezettséggel a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző
Főiskolának, ami a megállapodásban foglaltak alapján 2000. január 1-én megalapította a
Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézetet. Az intézet területi pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat lát el, fenntartója és felügyeleti szerve a Kaposvári Egyetem.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket érő kihívások a 2006-os, a
közoktatás helyzetéről szóló országos jelentés összegzi. A pedagógiai szakmai
szolgáltatások tartalmára, az e feladatokat ellátó szervezetek működésére vonatkozó jogi
szabályozás 2002-2006 között nem változott. Ez azt jelenti, hogy e szektor működési
kereteit továbbra is egy 1994-es, 1998-ban és 2001-ben módosított miniszteri rendelet
szabályozza.
Az elmúlt időszakban a közoktatási rendszerben bekövetkezett változások a pedagógiaiszakmai szolgáltatási területen a következő kihívásokat, változásokat eredményezték:
• erősödött a nonprofit, piacorientált szolgáltatók jelenléte, bővült tevékenységük
• változtak a források és a finanszírozási szabályok
• új szolgáltatások iránti igények jelentek meg
• gyengült a szakértői és szolgáltatói tevékenységek különválasztása
• többcélú kistérségi társulások is bekapcsolódtak a szolgáltatások megszervezésébe.
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A pedagógiai-szakmai szolgáltatói feladatokat ellátó intézmények száma 2002 és 2006
között mintegy háromszorosára nőtt, az intézményhálózat fenntartói körét tekintve igen
differenciált. A legnagyobb, önkormányzati fenntartói körön belül szintén jelentős
átalakulás következett be. Az ellátási kötelezettséggel nem rendelkező, nem
önkormányzati szolgáltató intézmények és vállalkozások elsősorban azokon a
területeken igyekeztek előretörni, ahol a lehető legnagyobb hasznot remélhették: ilyen
elsősorban a továbbképzés és a mérés-értékelés. Összességében e folyamatok tehát
felszínre hozták, hogy mely szakmai szolgáltatásokat lehet és érdemes piaci alapon
működtetni, és melyeket szükséges lényegében ingyenes szolgáltatási körben
biztosítani.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatások állami finanszírozásának alakulásában jelentős
változásként értékelhető a 2003. és a 2004. évi költségvetési törvényben e feladatra
megállapított kötött felhasználású normatíva megjelenése, melyet a tanulólétszám
alapján igényelhettek a fenntartók, az intézmények a területileg illetékes megyei
pedagógiai szolgáltató mellett vagy helyett, bármely OM-azonosítóval rendelkező
intézmény szolgáltatásait igénybe vehették. A feladatellátást finanszírozó címzett
normatíva – amint arra korábban már utaltunk – a 2005. és 2006. években a szabadon
felhasználható normatívák közé került át. A Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó
pályázatok megjelenése, az önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok
elkészítése, az intézményi önértékelés és a külső értékelés jelentőségének növekedése
olyan új szolgáltatási igényeket generált, amelyek nem tartoznak a jogszabály által
jelenleg meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatások körébe. Ezek közé sorolható
például a külső intézményértékelés, az NFT-hez kapcsolódó pályázatírás, az esetleg
több megyére is kiterjedő konzorciumok működésének és monitorozásának szakértői
támogatása.
1.2

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás főbb jellemzői

A megyei önkormányzat kötelezettségeit e téren a Kt. 36. §-a részletezi, ami
rendelkezik a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról. Ennek (1) bekezdése alapján a
„közoktatási intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a
tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások
segítik.” A Kt. 36. § (2) bekezdése tételesen felsorolja a pedagógiai-szakmai
szolgáltatás minden egyes, megyei önkormányzati feladatellátási kötelezettségbe
sorolható elemét: a) pedagógiai értékelés; b) szaktanácsadás; c) pedagógiai tájékoztatás;
d) igazgatási, pedagógiai szolgáltatás; e) pedagógusok képzésének, továbbképzésének
és önképzésének szervezése; f) tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése; g)
tanulókat tájékoztató, tanácsadó szolgálat. A feladat-ellátás mikéntjéről a Kt. 36. § (3)
bekezdése úgy rendelkezik, hogy a „pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az igényeknek
megfelelően kell szervezni.” Ehhez kapcsolódik a (4) bekezdés, amely rögzíti:
„pedagógiai-szakmai szolgáltatást az láthat el, aki rendelkezik a jogszabályban
meghatározott feltételekkel.”
Somogy megyében a pedagógiai-szakmai szolgáltatások jórészét a PTSZI-Kaposvár,
mint megyei pedagógiai intézet látja el, tevékenysége három részre osztható:
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Alaptevékenységhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások:
•
pedagógiai értékeléssel és méréssel kapcsolatos feladatok ellátása
•
szaktanácsadói hálózat működtetés
•
pedagógiai tájékoztatás (informatikai, könyvtári és általános tájékoztatás)
•
igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, kistérségi társulások, iskolaszövetségek
működésével kapcsolatos feladatok
•
pedagógusok továbbképzésének, önképzésének segítése, szervezése
•
tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, szakmai segítése, összehangolása
•
tanuló tájékoztató és tanácsadó szolgálat működtetése
•
intézmények és fenntartóik szakmai szolgáltatási igényeinek kielégítése
•
közoktatás információs rendszerének működtetése (Hírlevél, könyvtár, állandó
tankönyvbemutató, számítógépes információ, iskolai kiadványok, füzetek,
segédanyagok kiadás, stb.)
•
innovációhoz kapcsolódó feladatok
Kiegészítő tevékenységek:
•
kül- és belföldi intézményi kapcsolatok szervezése
•
pedagógiai kiállítások, versenyek szervezése, hagyományok ápolása
•
pedagógia propagálása (Hírlevél, filmek, kiadványok, információs rendszer)
•
pályaválasztási munka segítése
•
BGR-modellben való részvétel
Vállalkozási alapon szervezett tevékenységek:
•
külső mérésben, értékelésben való részvétel szakértői megbízásokkal
•
minőségbiztosításban, Comenius-programban szervezetként való részvétel
•
tankönyvek, tanári segédeszközök fejlesztése, kiadása
•
részvétel a taneszköz-forgalmazásban, tankönyv és taneszköz bolt fenntartása
•
nyomdai szolgáltatások
•
pedagógusátképzés (vezetőképzés, szakirányú képzés, OKJ képzés).
A PTSZI-Kaposvár helyzetére is jellemző, országszerte megfigyelhető folyamat, hogy
személyi és tárgyi feltételei romló tendenciát mutatnak. Ennek egyik oka, hogy a
fenntartók országos szinten sem tudták biztosítani a jogszabályban előírt feltételeket,
amelyeknek 2001-ben még négy intézet felelt meg teljes egészében, 2005-ben azonban
már egy sem. A finanszírozási bizonytalanság, a fenntartói támogatás csökkenése, az
önkormányzati szolgáltatói intézménytámogatás csökkenése az intézményhálózat
erőteljes erodálódását eredményezte.
2.

Célmeghatározás

A pedagógiai szolgáltatások ellátásában bekövetkezett változások, a feladatellátás
bizonytalan finanszírozási helyzete, a megyei pedagógiai intézetek szerepének és
működtetésének országszerte megfigyelhető változása arra ösztönzi a feladatellátásért
felelős megyei önkormányzatot, hogy az alábbi célokat jelölje meg (Kt. 36. § (2)
bekezdésében tételesen felsorolva):
• A pedagógiai értékelés, mérés elterjesztésével és hatékonyságának növelésével el
kell érni, hogy a jelentkező intézményi mérési igények kielégítésére, valamint a
szakértői ellenőrzésekhez a mérési anyagok rendelkezésre álljanak, ehhez kellően
képzett szaktanácsadói stábbal rendelkezzen a szolgáltató, aki önálló munkakörben
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dolgozó, speciálisan képzett munkatársakat is foglalkoztat e feladat ellátására.
Átalakulás tapasztalható a mérések tartalmában. Az országos kompetenciamérés
hatására 2003 és 2004 között csökkent a tudásszint- és a képességmérések aránya,
ugyanakkor markánsan nőtt a nevelési eredményvizsgálatoké, és ugyancsak
jelentősen megemelkedett az egyéb (zömében elégedettség) vizsgálatoké.
• A szaktanácsadás vonatkozásában cél az intézményi rendszer bővítése, a megbízásos
alapon működő tanácsadók számának emelése, a tantárgygondozói rendszer
kiépítése, a térségi tanácsadás hatékonyságának javítása. A megyei szaktanácsadói
névjegyzéken szereplő szaktanácsadók létszáma 2001-hez képest jelentős mértékben
csökkent, ezen belül drasztikusan visszaesett az állandó megbízással rendelkező
szaktanácsadók száma, aminek eredményeképpen a szaktanácsadás döntő mértékben
eseti megbízási szaktanácsadókkal, feladatfinanszírozással működik. A
szaktanácsadás tartalma ugyanakkor az igények változása következtében jelentősen
átalakult. Gyengült az egyes tantárgyakhoz való kötöttség, mivel az igényelt
szolgáltatások kétharmada nem tantárgyi területre vonatkozott. Elérendő még a
pedagógiai tanácsadói rendszer működésének és hatékonyságának javítása, különös
tekintettel a minőségbiztosításra, a Comenius tanácsadói hálózati rendszer
működtetésére, a hatékony pedagógiai módszerek elterjesztésére.
• A pedagógiai tájékoztatás az egyik legdinamikusabb szolgáltatási terület, készülnek
havi információs lapok, önállóan vagy a hírlevél részeként rendezvénynaptárak,
pályázati tájékoztatók. Honlapot, speciális gyűjtőkörű pedagógiai könyvtárat
valamennyi intézmény működtet. Elterjedt gyakorlat a kihelyezett bemutató egy-egy
célcsoportnak, illetve évente egy, a jelentősebb tankönyvkiadókkal együtt
megszervezett bemutató lebonyolítása. A pedagógiai tájékoztatás feladatkörében
friss szakmai információkkal kell ellátni az intézményeket, hozzáférhetővé téve a
szakmai munkát segítő adatokat, tanügyi dokumentumokat (tantervek, tankönyvek,
segédletek), használatbavételükhöz tájékoztatást kell nyújtani. Információk
közvetítésével a szaktanácsadók és az információs rendszer segítségével biztosítani
kell a nevelésben, oktatásban dolgozók tájékozottságának fokozását.
• Igazgatási, pedagógiai szolgáltatási feladatokkal összefüggő célok ellátása során
szakértői tevékenység szervezéséhez, kisebb mértékben elvégzéséhez a működés
hatékonyabb formáit kell kialakítani. E tevékenység célja továbbra is a programok
elkészítése tanügyi iskolai dokumentumokhoz, valamint segítségnyújtás és
tanácsadás iskolaszerkezeti, közgazdasági és jogi kérdésekben.
• A pedagógusok képzések és továbbképzések terén igen kiterjedt a nem
önkormányzati szolgáltatók, valamint a felsőoktatási intézmények közreműködése.
Az akkreditált továbbképzési programok területén 2000 óta folyamatos a részvétel
csökkenése, ami összefüggésben van a továbbképzési normatíva nominálisan is
csökkenő mértékével. A továbbképzések tartalmát illetően változatlanul jellemző,
hogy a szűk tantárgyi munkához kötött képzések iránt elenyésző az érdeklődés,
inkább az átfogó, komplexebb programok népszerűek a pedagógusok körében. Itt a
kínálati bővítése, a szaktanárok megmutatkozó hiányának pótlása, a szakirányú
továbbképzési igények kielégítése, a tanfolyami kínálat és hatékonyság javítása, a
minőség biztosítása tekinthető elsőrendű célnak. Továbbképzési formák: akkreditált
tanfolyamok, szakvizsgát adó továbbképzések, egynapos programok, az ún. szakmai
napok, konferenciák, regionális/megyei hatókörű rendezvények. A közelmúltban
jelentősek voltak a rövid képzési-információs szolgáltatások, ebben szerepe lehet az
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önkormányzati minőségirányítási programok elkészítésének és a többcélú kistérségi
társulások létrejöttének. Az új típusú érettségi szervezésére, lebonyolítására
igazgatók, jegyzők, illetve a középiskolai szaktanárok részvételével folytak
felkészítő tanfolyamok.
• A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megyei szintű szervezésére,
koordinálására, a versenyrendszer működtetésére az országosan kidolgozott és
elfogadott elvek alapján továbbra is igény van.
• A tanulókat tájékoztató és tanácsadó szolgálat működtetése a pedagógiai-szakmai
szolgáltatások egyik leginkább vitatott területe. Egyes szakvélemények szerint „a
tanulói érdekvédelemmel összefüggő ügyek kezelése jobb helyen lenne a különböző
ifjúsági szerveződéseknél, a civil szféra érdekvédelmi, érdekképviseleti
szervezeteinél, mások viszont kiemelik, hogy ez a szolgáltatás és információs
hozadéka belső fejlesztési programokat is generálhat, például az értékelés, a
kooperáció, az iskolai közélet területein.” Az itt mutatkozó feladat a
diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek
nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi információk közvetítésével.
Emellett az iskolákban folyó pályaválasztási tevékenység (pályaválasztási felelősök,
osztályfőnökök) segítése, koordinálása, tájékoztatás a pályaválasztásban érintett más
szervezetekkel együttműködve.
• A projektek tervezése és megvalósítása ugyan nem tartozik a kötelezően ellátandó
pedagógiai-szakmai szolgáltatások közé, mégis a szolgáltatók tevékenységében
mindennapi gyakorlattá vált. 1997–2001 között az intézetek bázisán 51 projekt
indult, 2003–2004-ben ez a szám már 121. A szakmai pályázati lehetőségek
bővülésének is köszönhető, hogy ugrásszerű növekedés van mind az országos (2-ről
41-re), mind a regionális (3-ról 16-ra) és a megyei hatókörű (25-ről 41-re) projektek
tekintetében. A korábbiakhoz képest új jelenség a konzorciális típusú
együttműködést kívánó projektek megjelenése, szaporodása, ami nyilván a
finanszírozók szándéka szerint is a hálózatos tanulást, innovációt erősíti (KOMA,
PHARE, közalapítványok és különösen az NFT I-II. pályázatai). A szakmai
pályázatokhoz, projektekhez is kötődik a szolgáltatók felében folyó kutatási
tevékenység.
3.

A helyzetelemzésből és célmeghatározásból adódó feladatok

A pedagógiai méréssel, értékeléssel kapcsolatos feladatok:
• intézményi mérési megrendelések kielégítése
• intézményi nevelő- és oktatómunka eredményességének feltárása
• felkészülés a növekvő mérési feladatok ellátására a közoktatásban
• a nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását
segítő tanácsadói feladatok ellátása
• pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek
megismertetése és terjesztése.

A szaktanácsadással összefüggő feladatok:
• oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése
• a névjegyzékre került megyei szaktanácsadói hálózat megőrzése
• a megbízással működő szaktanácsadó képzése, továbbképzése
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a szaktanácsadók részvételének és közreműködésének biztosítása a
tanulmányi és tehetséggondozó versenyekben

A pedagógiai tájékoztatás feladatai:
• szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek,
tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba
adása
• a pedagógiai szakkönyvtár működtetése, beszerzési körének szélesítése, a
tankönyvtár, médiatár, pedagógiai adatbank fejlesztése
• oktatástechnikai és oktatástechnológiai szolgáltatások nyújtása
• tankönyvek, segédkönyvek, pedagógiai kiadványok bemutatása, forgalmazása
• pedagógiai-szakmai tájékoztatók, kiadványok készítése, forgalmazása
• a pedagógiai szakkönyvtár együttműködése az iskolai könyvtárakkal
Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás feladatai:
• közreműködés a nevelési-oktatási programok, tantervek készítésében,
átdolgozásában, ezek megismertetése, felhasználásuk segítése
• iskolaszerkezetre vonatkozó tanácsadás
A pedagógusok továbbképzése és önképzése területén jelentkező feladatok:
• éves továbbképzési kiadványok készítése (tanfolyamok, szakirányú
továbbképzések) közzététele, a beiskolázás lebonyolítása
• a tanfolyamok hatékonyságának mérése, minőségbiztosítás rendszerének
működtetése
• a kínálat-kereslet összhangja érdekében évente felmérés készítése a
szükségletek feltérképezésére
• a pedagógusok önképzésének biztosítása érdekében, tanácskozások,
pedagógiai napok, szakmai ankétok, fórumok szervezése
• tapasztalatcserék szervezése, szakmai pályázatok írása, megbízásra kísérletek,
kutatások indítása vagy azokban való részvétel
• a pedagógusokat szakvizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése a főiskolai
kar tanszékeivel együttműködve
A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésének feladatai:
• tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
• bővíteni a megyében indítható, szervezhető versenyek számát, jellegét
• a versenyek megrendezéséhez pályázati lehetőségek kihasználásával
pénzügyi fedezet biztosítása
A tanuló tanácsadással és tájékoztatással kapcsolatos feladatok:
• a tanulók, tanulóközösségek, és diákönkormányzatok segítése
• a tanulók jogainak érvényesítéséhez ismeretek, információk nyújtása
• a diákönkormányzatok működésének segítése
A projektek tervezése és megvalósítása terén:
• szolgáltatói tevékenységben előtérbe kell állítani az intézményi pályázatok
és projektek támogatását, elősegítését
• elősegítendő a szakmai pályázati lehetőségek maximális kihasználása
• szakmai pályázatokhoz, projektekhez kötődő kutatási tevékenység erősítése
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Informatikai rendszerhez fűződő feladatok
• informatikai rendszer folyamatos bővítése, bevontak körének növelése
• pedagógiai intézet honlapjának aktualizálása, e-mailen való kapcsolattartás
A pályaválasztással kapcsolatos feladatok:
• pályaválasztási felelősök képzése, továbbképzése
• az osztályfőnökök pályaválasztási munkát koordináló
segítségadás (tájékoztató, tanfolyam, és egyéb módon)

feladataihoz

Az önkormányzati szakmai döntésekkel kapcsolatos feladatok:
• együttműködés önkormányzatokkal, iskolafenntartókkal a térségi szakmai
feladatok, bázisintézmény-hálózat létrehozásában és annak működtetésében
• önkormányzati szakmai döntések előkészítésében részvétel
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XII. fejezet
A Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány tevékenysége
1.

Helyzetelemzés

A közoktatásról szóló 1996. évi LXIII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 119. § (1) bekezdése megyei közoktatási közalapítvány létrehozását határozta
meg a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok számára a megyei közoktatásfejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi feladatok támogatására.
Kaposvár Megyei Jogú Város a 248/1997.(V.6.) számú határozatával, a Somogy
Megyei Közgyűlés a 37/1997.(V.27.) számú közgyűlési határozatával elfogadta az
alapító okiratot, a kuratórium, a felügyelő bizottság összetételét és 1-1 millió forint
támogatással, összesen 2 millió Ft alaptőkével hozta létre a közalapítványt. A
közalapítványt a Somogy Megyei Bíróság 1832. sorszám alatt 1997. július 3-án
nyilvántartásba vette.
A Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány fennállása óta az összesített táblázatban
(lásd 16. sz. melléklet) feltüntetett összegekkel támogatta Somogy megye közoktatási
intézményeit. A táblázatból kitűnik, hogy a támogatások évről-évre csökkentek. A
2009-es évben a kuratóriumnak szűkíteni kellett a pályázati témák számát a
rendkívüli alacsony támogatási összeg miatt.
A közalapítványról, a kuratóriumi döntésekről a közalapítvány honlapja tartalmaz
információkat (www.somkozokt.hu).
2.

Célmeghatározás

• Tovább kell erősíteni a közalapítvány szerepét a körzeti, térségi feladatellátások
segítésében.
• A közalapítvány alapítója – Kaposvár Megyei Jogú Város és a Somogy Megyei
Közgyűlés – a jövőben is támogassa anyagilag a közalapítványt.
• Tovább kell növelni a közalapítvány tevékenységének nyilvánosságát.
• Erősíteni kell a kapcsolatot más megyei közalapítványokkal a kölcsönös
tapasztalatcsere, információáramlás érdekében.
3.

A helyzetelemzésből és a célmeghatározásokból adódó feladatok

• A pályázati témakörök kiírásánál –a kuratórium saját hatáskörében meghatározhatók
esetén – a törvényi szabályozás szerint és az alapító okiratban foglaltak alapján
előtérbe kell helyezni a körzeti, térségi tevékenységekkel összefüggő támogatásokat.
• A költségvetési tárgyalások időszakában már tervezni kell a közalapítvány
támogatását mindkét alapító testületnél.
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• A sajtónyilvánosság mellett az interneten is információkat kell adni a közalapítvány
munkájáról, a különböző támogatási formákról, a támogatott intézményekről,
programokról.
• A másik megyékben működő közalapítványi kuratóriumok munkáját, szorosabb
információcserékkel, helyszíni tapasztalatcserékkel, internetes kapcsolattal,
dokumentumok cseréjével szükséges jobban megismerni a hatékonyabb saját
tevékenység érdekében.
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XIII. fejezet
A közoktatás fejlesztésének távlati lehetőségei,
minőségirányítás a közoktatásban

2002 és 2006 között a közoktatás terén egyre jobban felerősödött az az oktatáspolitikai
folyamat, amely a szakmai munka terén a minőséget, eredményességet, a hatékonyság
megvalósítását helyezte előtérbe. Ennek eredményeként a közoktatási törvény
rendelkezése alapján az önkormányzatok 2004-ben elkészítették önkormányzati
minőségirányítási programjaikat (továbbiakban: ÖMIP), amelyek az önkormányzati
közoktatási rendszer egészére meghatározzák a fenntartó elvárásait, az egyes
intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 133. §-a értelmében az
intézményeknek 2007. március 31-i határidővel meg kellett küldeniük jóváhagyás
céljából intézményi minőségirányítási programjukat (továbbiakban: IMIP) a
fenntartónak. Ezzel megvalósult a fenntartói és intézményi minőségirányítási rendszer
összhangja, a kitűzött célok, feladatok megvalósulásának egységes, azonos elveken
működő mérési mechanizmusa.
A Somogy Megyei Közgyűlés 2004-ben a 11/2004.(II.26.) számú határozatával
elfogadta majd a 102/2007.(IX.28.) határozattal módosította és újraalkotta a megyei
önkormányzat közoktatási minőségirányítási programját, melynek felülvizsgálatára és
kiegészítésére – a közoktatási törvény 2008. júliusi módosítása következményeként –
2008 novemberében került sor a 146/2008.(XI.28.) KH-val. Ennek megfelelően a
megyei fenntartású intézményi szerkezet és a feladat ellátásával kapcsolatos
fenntartói elvárások pontosításra kerültek a Somogy Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedései Tervében megfogalmazott célkitűzésekkel. Ennek megfelelően hangsúly
helyeződik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, az esélyegyenlőtlenségek
csökkentését biztosító új pedagógiai módszertani kultúra elsajátítására való törekvése,
a pedagógusok szakmai, módszertani eszköztárának továbbképzések keretében történő
bővítésére.
A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal szemléletében mindig is jelen volt és jelen
van a minőségről való gondoskodás, melynek eredményeként 2007-ben Minőségi Díjjal
ismerték el tevékenységét.
Ez az elismerés is kötelezi arra, hogy intézményfenntartói minőségében is a hatékony,
minőségi munkavégzés mellett foglaljon állást.
A közoktatási törvény 2008. évi decemberi módosítása következményeként az
intézményi minőségirányítási programokat ki kellett egészíteni az intézményben
vezetői feladatokat ellátók és alkalmazottak teljesítményértékelésének rendjével, az
értékelés eredményének meghatározásával.
Az ÖMIP-ekben és az IMIP-ekben részletesen szerepel az önkormányzatok és
intézmények hátrányos helyzet, esélyegyenlőség, iskolai kudarc leküzdésével
kapcsolatos feladatai, valamint a tehetségekkel való foglalkozás, az emelt szintű képzési
formákhoz való hozzájutás lehetőségének biztosítása. Mindkét minőségirányítási
programnak tartalmazni kell azokat a mennyiségi és minőségi követelményeket,
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melyeket az eredményes, minőségi és hatékony közoktatás érdekében a fenntartóknak
és intézményeknek is meg kell tenniük. A minőségi irányítási programoknak – az
ÖMIP-eknek és IMIP-eknek – a nevelés, a tanulás és tanítás minőségének mérése,
összehasonlíthatósága, nyilvánossága és ellenőrzése szempontjából kiemelkedő
jelentősége van.
Az intézményi minőségirányítási programoknak fontos fejezete a folyamatos mérés,
értékelés, önértékelés céljainak, feltételeinek, formáinak megjelölése a felhasználók
(diákok, szülők, pedagógusok) igényeinek felmérése, azok lehetőségek szerinti
figyelembevétele. Ez az intézményi önértékelés azért is nagyon fontos, mert feltárja az
oktatás-nevelés folyamatának gyengeségeit, rávilágít a fejlesztendő területekre, melyek
korrekciójával az oktató-nevelő munka eredménye, minősége javítható. A Kt. 2008. évi
módosítása kiterjesztette az intézményi minőségirányítási program értékelése során a
véleményezés jogát a szülői szervezet körére, valamint kötelezi az intézményt az
értékelés és az intézkedések fenntartóhoz való megküldésére. Ezzel szorosabbá válik a
kapcsolat az ÖMIP és IMIP között. Az értékelésből adódó intézkedések fenntartói
jóváhagyása visszacsatolása az intézményi tevékenység hatékonyabbá tételének.
A közoktatás egyik leghangsúlyosabb kérdése napjainkban, hogy milyen módon lehet
biztosítani minden gyermek számára, adottságainak, állapotának legmegfelelőbb módon
a minőségi, eredményes és hatékony oktatást, nevelést. Ehhez nyújt kiindulási pontot,
alapot a fenntartói önkormányzati és az intézményi minőségirányítási program.
A megyei közoktatási fejlesztési terv, valamint a közoktatási minőségirányítási
program szoros kapcsolatban állnak egymással. A közoktatási fejlesztési tervben a Kt.
85. § (4) bekezdésében foglaltak szerint megfogalmazódik a megyei önkormányzatok
kötelező feladatellátásának módja, illetve az, hogy milyen nem kötelező feladatok
megvalósítását vállalja fel. Tartalmazza továbbá a megyei önkormányzati fenntartású
közoktatási intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével
összefüggő célkitűzéseket, az oktatási esélyegyenlőség biztosítását szolgáló
intézkedéseket. A fenntartói közoktatási minőségirányítási programban
megfogalmazódik a fenntartó minőségpolitikája, azaz, hogy a fejlesztési tervben
meghatározott célok megvalósításával fenntartóként milyen elvárásai vannak az egyes
intézménytípusokra és az egyes intézményekre vonatkozóan. Meghatározza
minőségfejlesztési rendszerét is, azokat a szabályozásokat, amelyek a megjelölt célok
megvalósulását, azok folyamatát, ellenőrzését segítik. Így a közoktatási
minőségirányítási program a megyei fejlesztési tervhez szervesen kapcsolódó, azt
kiegészítő program.
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XIV. fejezet
Esélyegyenlőség, esélyteremtés a közoktatásban
1.

Az oktatási esélyegyenlőség biztosítása

A 202/2007.(VII.31.) Kormányrendelet módosította a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.(XII.17.) Kormányrendeletet. A
módosító rendelet mellékletében részletes kifejtésre kerültek a tanulási esélyegyenlőség
segítésének elvei.
Az Oktatási Minisztérium 2003. évi CXXV. törvénye szintén a közoktatás terén
megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni, hiszen a legfrissebb
kutatások szerint a közoktatásban jelen levő szegregációs és szelekciós mechanizmusok
korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz, amely hozzájárul a
társadalmi különbségek elmélyítéséhez. Ezért kiemelten fontos szempont a közoktatásfejlesztés terén az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Ezzel
együtt kiemelt figyelem fordítása szükséges a diszkrimináció mentesség, szegregáció
mentesség, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi
integrációjának támogatásához. Somogy megye közoktatás-fejlesztési stratégiájában is
kiemelt prioritást kell kapnia a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók
fejlődését szolgáló célkitűzéseknek, mivel Somogyban jelentős roma népesség található.
A megkülönböztetés felszámolását a társadalmi tolerancia erősítését, a közoktatás
intézményeiben elsődlegesen a közoktatásban dolgozók szemléletváltása, a
pedagógusok módszertani kultúrájának ezirányú fejlesztése indíthatja el. E szemlélet
kialakítására különös figyelmet kell fordítani a jövőben az oktatásban dolgozók részéről
is.
Kiemelten fontos feladat a közoktatás minden területén a diszkrimináció mentesség, a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációjának segítése. A közoktatási
intézményekben az esélyegyenlőség megteremtése, az oktatáshoz-neveléshez való
egyenlő hozzáférés biztosítása elengedhetetlen feltétele a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek iskolai hátrányainak leküzdéséhez, sikereik eléréséhez.
Kiemelten fontos feladatként kell tekinteni, hogy minden tanulónak meg kell
szereznie azokat a képességeket, kompetenciákat, melyekre építve továbbléphet az
iskolai pályafutása során. Kiemelt feladat kell legyen, hogy a tanulók adottságaiknak,
képességeiknek megfelelő oktatásban részesüljenek, ha kell egyéni fejlesztés,
felzárkóztatás megvalósításával. Nagyon fontos, hogy a közoktatási intézmények
legyenek érzékenyek a gyermek magával hozott különbségeinek, hátrányainak
csökkentésére, az egyenlő esélyek biztosításához szükséges eszközök megtalálására,
mozgósítására. Fontos jövőbeni célkitűzés, hogy a nevelési-oktatási intézmények
közvetítsék az iskolahasználók felé a különböző társadalmi csoportok szokásainak,
hagyományainak megismerését, értékeinek dicséretét, ezzel is elősegítve a tanulók
esélyegyenlőségét.
A fentiek érdekében készíttette el a Somogy Megyei Önkormányzat a fenntartásában
működő nevelési-oktatási intézmények esélyegyenlőségi intézkedési tervét 2008
szeptemberében, melyben konkrétan meghatározásra kerültek mindazon intézkedések,
melyek az intézményi esélyegyenlőség biztosításának esélyeit növelik. Az elkészített
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esélyegyenlőségi terv alapvető célja, hogy a megyei fenntartású intézmények
biztosítsák a szegregáció mentességet az egyenlő bánásmód elvének teljes körű
érvényesülését. Ezen túl megfogalmazódnak mindazon elvárások, amelyek
segítségével a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányai csökkenthetők,
továbbtanulási, iskolai eredményességük növelhetők. Ennek érdekében a következő
célok fogalmazódtak meg, melyek általánosan vonatkoztathatók minden Somogy
megyében működő nevelési-oktatási intézményre:
− hátrányos helyzetű tanulók arányának figyelembevétele a csoportkialakításoknál,
− tanítási módszerekben az egyénre szabott fejlesztő módszerek alkalmazása
(kompetencia alapú oktatás, Integrációs Pedagógiai Rendszer),
− a sajátos nevelési igényű tanulók számára az együttnevelés, oktatás biztosításának
lehetősége,
− kompetencia alapú tanítási módszertan bevezetése,
− célirányos pályaorientáció, pályaválasztás,
− pedagógusok szakmai-módszertani kultúrájának fejlesztése továbbképzések
megvalósításával (multikulturális tartalmak megismertetése, érzékenyítő képzések
biztosításával),
− infrastruktúra fejlesztés a módszertani kultúra megújításának támogatásra,
− szülőkkel, segítőkkel szakmai és társadalmi környezettel való szoros
együttműködés,
− tanórán kívüli tevékenységek palettájának bővítése a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók sikerélményének biztosítása érdekében.
1.1. Az óvodai nevelés területén
A regionális fejlesztési stratégiával összhangban törekedni kell arra, hogy minden
kisgyerek számára lakóhelyén legyen biztosítva az óvodai ellátás.
Kiemelt fontossággal bír a hátrányos helyzetű roma népesség minél szélesebb körű
óvodai ellátása, 3 éves kortól kötelező óvodai felvételük biztosítása. Biztosítani kell az
intézmények nyitvatartási rendjének szülői igényekhez való alkalmazkodását, a sajátos
nevelési igényű gyermekek ép kortársaikkal történő együttnevelését, a szükséges
nevelési többlet biztosításával. Kiemelt figyelemmel kell lenni a tanköteles korú
gyermekek iskolaérettségének vizsgálatára, általános iskolai tanulmányaik minél
sikeresebb megkezdésének érdekében.
Előtérbe kell, hogy kerüljenek, olyan támogató programok, amelyek javítják a hátrányos
helyzetű gyermekek óvodáztatásának feltételeit. Törekedni kell a „jó gyakorlatok”
megismerésére, óvodai elterjesztésére. A Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány
pályázataival biztosítson támogatást az óvodák kulturális programjaihoz,
kirándulásaihoz, melyek a hátrányos helyzet csökkentését célozzák meg.
A Somogy Megyei Önkormányzat szakmai, módszertani segítséget nyújt igény szerint –
a pedagógiai szakszolgálatok minden települési intézményben való biztosításához, a
kistérségi társulások és a módszertani intézmények közötti feladatellátási szerződések
életrehívásával.
Biztosítani szükséges a nem óvodáskorú gyermekek ellátásának lehetőségét a
bölcsőde-óvoda program bevezetésével, amely konkrét esélyt jelenthet a települési
óvodák kihasználtságának javításával az édesanyák gyed utáni munkába állásához.
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Általános iskolákban

Különös odafigyelést igényel a hátrányos helyzetű tanulók arányának
figyelembevétele a csoportalakításoknál, az aránykülönbségek betartása.
Szorgalmazni kell a tanítási módszerek terén az ismeretközvetítésben az egyéni
fejlettséget szem előtt tartó, egyéni fejlesztést biztosító tanítási módszerek
alkalmazását. Pl. kooperatív tanulás, kompetencia alapú oktatás. Nagyon fontos
célkitűzés a sajátos nevelési igényű tanulók körében az együttnevelhető tanulók
integrált, ép társaikkal együtt történő nevelése-oktatása. Fontos az olyan szabadidős
programok szervezése, – a tanulószobai, napköziotthonos foglalkozások biztosítása –
amely keretében a hátrányos helyzetű tanulók is fokozottan mutathatják meg a
bennük rejlő képességeiket.
A hátrányos helyzet enyhítését és a roma tanulók szegregációjának megfékezését és
integrált oktatásuk megvalósítását szolgálják az intézményi integrációk. Ezzel
megvalósulhat az egyenlő esély megteremtése az azonos jó színvonalú oktatáshoz, a
lemorzsolódás csökkentése, a tanulók iskolai pályafutásának nyomon követése, az
élményalapú oktatás megteremtése, a személyre szabott pályaorientáció, a középfokú
oktatásra való felkészítés, és a piacképes szakmák választása.
Az állami gondoskodásban élők érdekeinek érvényesítését minden általános iskola
vezetőjének kiemelt feladatként kell kezelnie. Számukra az oktatást-nevelést a
somogyvári Somogy Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon, a marcali Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, és a II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola
tagintézménye a nagyszakácsi óvoda, általános iskola és gyermekotthon intézményeink
biztosítják.
Kiemelt fontosságú a helyi és megyei kisebbségi önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel a Somogy Megyei Esélyek Házával való kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás, amely közös programok megvalósításával szintén a hátrányok
csökkentését eredményezheti.
1.3. Középfokú oktatás területén
A középiskolai oktatásban az esélyegyenlőség biztosítását leginkább a műveltségi
hátrányok kompenzálása, a közép- és az emeltszintű érettségi vizsgára, a felsőfokú
továbbtanulásra történő eredményes felkészítés, és a tehetséggondozás szolgálja.
A gimnáziumi képzésben az Arany János Tehetséggondozó program példaértékűen
szolgálja a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók esélyegyenlőségének biztosítását.
Támogatni kell minden olyan kezdeményezést, amely ehhez hasonló programokkal
hozzájárul az egyenlő esélyek biztosításához.
Az esélyegyenlőség biztosítása nehezebben valósítható meg a középfokú képzésben a
szakiskolai képzést tekintve, hiszen erre a képzési formára a többszörösen hátrányos
helyzetű, nehéz szocio-kulturális háttérrel rendelkező tanulók jelentkezése a jellemző.
Itt a tanulók jelentős hányadánál a tanulási nehézségeket a megfelelő módszertani
kultúra alkalmazásával hatékonyan lehet csökkenteni. Támogatni kell tehát minden
olyan törekvést, amely a hatékony tanulásszervezési eljárások és módszerek terjesztését
segíti elő. Fontos szerepe van ebben a pedagógiai szakmai szolgáltatásoknak és a
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HEFOP 3.1.1. program nyertes konzorciumainak, a kompetenciaalapú oktatás
terjesztésében közismereti tárgyak terén. Ezen a területen a továbblépést biztosítják
mindazon pályázati lehetőségek, melyek a kompetencia alapú oktatás további
terjesztését, az integrált pedagógiai rendszer bevezetését, az esélyegyenlőség
biztosítását szolgáló szakmai módszertani kultúra megújulását és az ehhez tartozó
infrastrukturális hátteret adják. Fontos feladata kell, hogy legyen minden
intézményfenntartónak a lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása a
módszertani megújulás feltételrendszerének kialakításához.
Kiemelt fontosságú még a Szakiskolai Fejlesztési Program keretében zajló közismereti
fejlesztések további terjesztése is. Elérhetővé kell tenni olyan szakmák elsajátítását,
melyek potenciális elhelyezkedési lehetőséggel bírnak a tanulók számára. Vissza kell
szorítani az olyan szakmák képzését, melyek nem keresettek a munkaerő-piacon.
Ebben partnerként jelenik meg a Dél-Dunántúli Regionális Képzési és Fejlesztési
Bizottság, mely TISZK-ekre bontva határozza meg az indítható szakmák irányát és
arányát. Ezen túlmenően kiemelten fontos a középfokú beiskolázás területén a
pályaorientáció, a tanulók és szülők lehetőségeikről való megfelelő tájékoztatása,
majd a tanulók pályakövetési rendszerének kialakítása, működtetése, a tanulói
lemorzsolódás minimalizálása. Mindehhez szükséges a pedagógusok módszertani
kultúrájának megújítása, az infrastrukturális háttér biztosítása. Fontos felkutatni
mindazon lehetőségeket, melyet a különböző pályázati források e téren biztosítanak,
és bevezetni, valamint folytatni olyan gyakorlatokat, melyek a tanulói, pedagógusi
eredményességet javíthatják. (Pl. tanulók külföldi szakmai cseregyakorlata,
pedagógusok szakértői tanulmányútjai, testvériskolák, intézmények közötti nemzetközi
kapcsolatok bővítése.)
Ezen túl a hátránycsökkentés elősegítése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani
arra, hogy a középiskolák fenntartói biztosítani tudják a nyelvi előkészítő program
megfelelő módon történő megszervezését. A Somogy Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő középiskolák közül többen pl.: Mátyás Király Gimnázium,
Fonyód, Perczel Mór Gimnázium, Siófok, Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva
Völgye Középiskolája, Barcs, Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János
Középiskolája és Szakiskolája, Balatonboglár, Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola
Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája, Tab, kiválóan élnek ezzel a lehetőséggel.
Kiemelt jelentőséggel kell, hogy bírjon a tanulók környezettudatos szemléletének
kialakítása, fejlesztése, a hagyományos tantárgyi keretek mellett nagyobb szerepet kell,
hogy kapjon a természeti-környezeti témák integrált megközelítése, ezzel is a
fenntartható fejlődéshez szükséges tudás biztosítása. Ennek ismeretében támogatandók
a következő évek infrastrukturális fejlesztései is.
Az együttnevelés feltételeinek megóvása, javítása és gyakorlatának minél szélesebb
körben történő elterjesztése kiemelt jelentőséggel bír mind a roma, mind a hátrányos
helyzetű, mind a sajátos nevelési igényű gyermekek vonatkozásában. A Somogy
Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottsága ezirányú szolgáltatását csak rendkívül indokolt esetben, a
szülőkkel szorosan együttműködve, célszerű kérni és igénybe venni. A Bizottság
véleménye alapján az arra rászorulóknak biztosítani kell a speciális szakiskolai képzést.
A TISZK-ek létrehozását szabályozó törvények is lehetőséget adnak arra, hogy a
szakképzési hozzájárulást az SNI-s gyermekek szakmai képzését folytató intézmények a
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jövőben is közvetlenül megkapják. Ezzel biztosítják a fejlesztési hozzájárulások
egyszerűbb hozzáférését.
1.4. Kollégiumi ellátás
A középfokú oktatáshoz szervesen kapcsolódik a tanulók kollégiumi ellátása, melynek
keretében kerül sor az intézménytől távoli lakhellyel rendelkező tanulók elhelyezésére,
számukra az iskolai órákon túli időszak hasznos, biztonságos eltöltése, a tanórára
való felkészülés. E téren kiemelten fontos feladat minden tanuló számára az
egyformán jó körülmények biztosítása, igény szerinti korrepetálásra, tantárgyi
felzárkóztatásra, a szabadidő hasznos eltöltésére való lehetőség. A tanulói
lemorzsolódás csökkentése, megelőzése érdekében szükséges az érintett tanulók
mentorálása, egyéni fejlesztési terv készítése, alkalmazása. Fokozott figyelmet kíván a
tanulók, szülők, pedagógusok közötti kommunikáció, együttműködés kialakítása,
hatékony működtetése. A tanulói sikerességet szolgálhatja a szabadidős foglalkozások
széles palettája, mely a tanulói érdeklődést kell, hogy tükrözze. A kollégiumi ellátás
területén is szükséges a pályázati tevékenység élénkítése, a megragadható források
innovatív bevonása.
2.

Tehetségsegítés

Fontos oktatáspolitikai és társadalmi célkitűzés, hogy minden tanuló számára
biztosítva legyen egyéni képességeinek, adottságainak, elképzeléseinek megfelelő
képzés. Vehesse igénybe mindazon szolgáltatásokat, melyek segítségével a legnagyobb
mértékben eljuthat egyéni kompetenciáinak maximumáig. A tehetségsegítés
programjának kialakítása a tehetségek azonosítását, a tehetségekkel való foglalkozás
pedagógiájának kidolgozását, gyakorlati alkalmazását segíti elő. Jó példa erre az Arany
János Tehetséggondozó Program, melyre intézményeink közül a Somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája pályázott több-kevesebb sikerrel.
Ennek ellenére nagyon fontos e program figyelemmel kísérése, s a hozzá való
intézményi kapcsolódás lehetőségének megkeresése.
Fontos célként fogalmazódik meg az érettségivel záruló oktatásban résztvevők
számának a növelése, az érettségit követő szakmai képzések igénybevételének
szélesítése, valamint a felsőoktatásban történő továbbtanulás biztosítása.
A közoktatásról szóló törvény megfogalmazza, hogy a tanulók joga a tehetségüknek és
adottságaiknak megfelelő oktatás igénybevétele. A megye területén található
intézmények tanulói számára biztosítottak a feltételek mind a közismereti, mind a
szakmai tanulmányi versenyeken való részvételre. Különböző módon történik a
tehetséggondozás is. Részben tanórai keretek között, emelt szintű oktatás keretében,
másrészt tanórán kívüli foglalkozások formájában. A megszokott tevékenységi kör a
pedagógusok kreativitásának, tanulók igényeinek megfelelően folyamatosan bővül.
Fontos ezeken túl a művészeti, gyakorlati élethez kapcsolódó tehetséggondozó
programok támogatása is. Ehhez kitűnő partner lehet a Kaposvári Egyetem Művészeti
Kara, együttműködés kialakításával, ami a művészeti képzés területén olyan
sikerélményekhez juttathatja a tanulókat, melyet a közismereti tárgyak tanulásában elért
eredményeik nem tesznek lehetővé. Ilyen, nem tantárgyi tudáshoz kötött sikerélményt
nyújthat még a sport. Ezért kiemelten fontos az intézményekben a szakkörök,
tehetséggondozó műhelyek, csoportok munkájának minél szélesebb körű életrehívása,
működésük biztosítása.
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A tehetséges tanulók felismerése a tehetséggondozás első feladata. Ezt követi majd a
tehetséggondozás, az a tevékenység, amikor is ezekkel a tanulókkal külön, egyénre
szabottan kezdenek el foglalkozni annak érdekében, hogy a kiemelkedő
képességeikben rejlő lehetőségek ne vesszenek el.
Szent-Györgyi Albert üzenete is ez, mely így szól:
„Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának.
Csodát tör utat! Nincs könnyebb dolog, mint egy lángelmét elnyomni, mert az nagyon
érzékeny. Azt úgy el lehet fújni és taposni, mintha ott sem lett volna.”
A tehetségek felismerése, gondozása minden szülőnek, de különösen a
pedagógusoknak felelősségteljes feladata kell, hogy legyen, ugyanúgy, mint az
esélyegyenlőség minden tanuló számára történő biztosítása.
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1. sz. melléklet

Óvodai nevelés

Megnevezés
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Óvoda-feladatellátási hely
213
210
207
207
206
197
Férőhely
12 684
12 517
12 342
12 312
12 015
11 769
Pedagógus
1 077
1 056
1 033
1 023
1 006
983
Óvodás gyermek
11 179
11 112
10 982
10 891
10 486
10 328
Ebből: gyógypedagógiai
nevelésben részesül
192
289
327
250
103
96
Gyermekcsoport
515
504
501
493
489
468
Ebből:
7
7
8
12
10
10
gyógypedagógiai nevelésben
Egy gyermekcsoportra jutó
22
22
22
22
21
22
óvodás gyermek

Forrás: Somogy megye statisztikai évkönyve 2007
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2. sz. melléklet

Általános iskolai nevelés és oktatás
Megnevezés
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
150
Iskola-feladatellátási hely
173
171
169
158
158
Osztályterem
1 489
1 461
1 448
1 410
1 394
1 369
2 803
Pedagógus
3 137
3 202
3 129
3 045
2 971
27 696
Tanuló a nappali oktatásban
31 374
30 681
30 000
28 855
27 886
Ebből:
gyógypedagógiai
2 349
2 561
2 774
3 019
1 362
1 253
oktatásban részesül
3 427
1. évfolyamos
3 941
3 646
3 600
3 385
3 319
13 360
1–4. évfolyamos
15 452
14 951
14 436
13 878
13 262
14 336
5–8(10). évfolyamos
15 877
15 730
15 564
14 977
14 624
napközis (iskolaotthonos)
50,4
51,8
49,8
42,3
51,8
50,2
tanuló, %
Osztály a nappali
1 679
1 655
1 633
1 542
1 501
1 432
oktatásban
Ebből: gyógypedagógiai
181
172
172
155
133
116
oktatásban
19
Egy osztályra jutó tanuló
19
19
18
19
19

Forrás: Somogy megye statisztikai évkönyve 2007
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2. sz. melléklet

Általános iskolai nevelés és oktatás
Megnevezés
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
150
Iskola-feladatellátási hely
173
171
169
158
158
Osztályterem
1 489
1 461
1 448
1 410
1 394
1 369
2 803
Pedagógus
3 137
3 202
3 129
3 045
2 971
27 696
Tanuló a nappali oktatásban
31 374
30 681
30 000
28 855
27 886
Ebből:
gyógypedagógiai
2 349
2 561
2 774
3 019
1 362
1 253
oktatásban részesül
3 427
1. évfolyamos
3 941
3 646
3 600
3 385
3 319
13 360
1–4. évfolyamos
15 452
14 951
14 436
13 878
13 262
14 336
5–8(10). évfolyamos
15 877
15 730
15 564
14 977
14 624
napközis (iskolaotthonos)
50,4
51,8
49,8
42,3
51,8
50,2
tanuló, %
Osztály a nappali
1 679
1 655
1 633
1 542
1 501
1 432
oktatásban
Ebből: gyógypedagógiai
181
172
172
155
133
116
oktatásban
19
Egy osztályra jutó tanuló
19
19
18
19
19

Forrás: Somogy megye statisztikai évkönyve 2007
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Nem helyi önkormányzatok által fenntartott általános és
művészeti iskolák
Somogy megyében (Főjegyzői hatáskörben)
2008/2009. tanév
Ssz.

Iskola neve

Székhely és/vagy
telephelye

1.

Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium,
Általános Iskola és
Kollégium

2.

Lorántffy Zsuzsanna
Református Általános Iskola
és Gimnázium

3.

Nagyboldogasszony Római
Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Kaposvár

4.

Horváth János Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Karád

5.

Harmónia Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Balatonberény
Mesztegnyő
Siófok

Bölcsesség Kezdete Óvoda,
Általános Iskola és
Zeneiskola

Bodrog

6.

Csurgó

Kaposvár
Mosdós

Tagozat, szak
-1-8 évfolyamos ált.isk.
-6 osztályos gimnázium
-4 évfolyamos gimnázium
-sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált oktatása
-kollégiumi nevelés
-1-8 évfolyamos ált.isk.
-tartósan gyógykezelés alatt álló
tanköteles korú gyermekek
óvodái, általános iskolai ellátása
Mosdóson
-4 évfolyamos gimnázium
-sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált oktatása
-1-8 évfolyamos ált.isk.
-4-6-8 évfolyamos gimnázium
-sajátos nevelési igényű tanulók
integrált oktatása
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-zeneművészet 1-12 évf.
(népzene)
-táncművészet 1-12 évf.
(néptánc)
-óvodai nevelés
-1-8 évfolyamos ált.isk
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-képző és iparművészet 1-12
évf. -táncművészet
-szín- és bábművészet 1-12 évf.
-óvodai nevelés
-1-8 évfolyamos ált.isk.
-sajátos nevelési igényű tanulók
integrált oktatása
-zeneművészet 1-12 évf.
-klasszikus zene,
vokális tanszak

832

SOMOGYI KÖZLÖNY

7.

Mikrokozmosz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Kaposvár
Igal
Kaposszerdahely
Mernye
Taszár

8.

Kvintett Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
(szünetelteti működését a
tanvben)

Kaposfő

9.

„Zselic” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

10.

Lavotta János Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
(szünetelteti működését a
tanévben)

11.

Pálóczi Horváth Ádám
Református Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

12

13.

Napsugár Gyógypedagógiai
Központ

Talentum Szakközépiskola és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

Szenna
Kaposfő
Kaposvár
Taszár
Gölle
Mernye
Mezőcsokonya
Szentbalázs
Nagybajom
Csököly
Jákó
Kutas

Kaposvár

Marcali
Balatonszentgyörgy
Csurgó
Iharosberény
Kutas
Sávoly
Segesd
Vése
Nagybajom

14.

BMK Alapfokú
Művészetoktatási Iskola és
Szakközépiskola

Balatonlelle

15.

Kaposvári Egyetem Gyakorló
Általános Iskola és
Gimnázium

Kaposvár

2009/3. szám

-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-táncművészet 1-12 évf.
-társastánc (modern kortárs
tánc)
zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)

-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus és népi tánc)
-táncművészet 1-12 évf.
(néptánc)
-színművészet 1-12 évf.
-bábművészet 1-12 évf.
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-színművészet-bábművészet 112 évf. (színjáték)
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-gyógypedagógiai óvoda,
fejlesztő iskolai oktatás
súlyos és halmozottan
fogyatékos gyermekek számára
-pedagógiai szakmai
szolgáltatás
-utazó szakember hálózat
működtetése
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-szín- és bábművészet
-képzőművészet

-zeneművészet 1-12 évf.
(jazz zene)
-táncművészet 1-12 évf.
-képző és iparművészet 1-12
évf.
-színművészet 1-12 évf.
-általános iskola 1-8 évf
-gimnázium 4 és 8 évfolyamos
-sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált oktatása
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Kapronczai Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Barcs
Lad

-táncművészet 1-12 évf.
(társastánc, moderntánc)
-képzőművészet 1-12 évf.
(grafikus)

17.

Táltos Tehetséggondozó
Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola

Gyékényes
Csurgó
Háromfa
Inke
Nagyatád
Somogyvár
Görgeteg
Vízvár
Tarany
Lábod
Lakócsa

-táncművészet 1-8 évf.
(néptánc, társastánc)
-képző- és iparművészet 1-8
évf. (kézműves)
-színművészet-bábművészet 1-8
évf. (színjáték)

18.

„Fund” Cigány Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Kaposvár

19.

Ars Nova Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Ádánd

20.

Danubia Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Kolping Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Balatonboglár
Balatonlelle
Balatonboglár
Fonyód

16.

21.

-zeneművészet 1-12 évf.
(népzene)
-táncművészet 1-12 évf.
(néptánc)
-zeneművészet 1-12 évf.
(klasszikus zene)
-képzőművészet 1-12 évf.
-táncművészet 1-12 évf.
-táncművészet 1-12 évf.
(társastánc)
-táncművészet 1-12 évf.
(társastánc)
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4. sz. melléklet

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-oktatását
ellátó önálló és tagozatos intézmények
(2008/2009-es tanév)

•

SIÓFOK
Széchenyi Ált. Isk. (T)

•

KŐRÖSHEGY
Általános iskola

•

LENGYELTÓTI
(TK)

•

•

MARCALI

Hétszínvirág Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani SOMOGYVÁR
Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Spec.
Intézmény (Ö)
Szakisk., Diáko. és
Gyermeko. (ÖK)

•

Csokonai V. M. Ált.Isk. és Spec.
Szakisk. (TK)

•

CSURGÓ

•

Speciális Ált.Isk. (ÖK)

•

NAGYBAJOM

(T)

•

IGAL

KAPOSVÁR
Bárczy G. Módszertani Közp.
és Nev.Tan (ÖK)
Duráczky J. Ped.Fejl. és
Módszertani Központ (ÖK)
Napsugár Gyp. Fejl. Kp. (Ö)

•

KADARKÚT

NAGYATÁD
Éltes Mátyás Általános
Iskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és
Nevelési Tanácsadó (Ö)

Jálics E. Ált., Műv. és
Szakképző Isk., Diáko.;
Szakszolg. és Szakmai
Szolgáltató Intézmény,
Kadarkút (TK)

•
BARCS
Szivárvány EGYMI
BNI Egys. Ped. Szaksz.
(ÖK)

Magyarázat:
Ö – önálló
K – kollégium, diákotthon
T – tagozat
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5. sz. melléklet

Szakszolgálati ellátás
(2008/2009. tanév)

•
SIÓFOK

•

KŐRÖSHEGY

•

Aranypart Középiskolai
Kollégium és Nevelési
Tanácsadó (M)

Általános iskola

BALATONLELLE
Általános Iskola, Szakszolgálat

•

LENGYELTÓTI
Fodor A. Általános Iskola,
Szakszolgálat

•

MARCALI
Hétszínvirág Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény (M)

•

SOMOGYJÁD
Illyés Gy. Ált.Isk., Szakszolg.

•

•
NAGYBAJOM

KAPOSVÁR

Csokonai V.M. Ál.Isk. és Spec.
Szakiskola

•

CSURGÓ
Általános Iskola, óvodák

•

•

Bárczy G. Módszertani Közp.
és Nev.Tan
Duráczky J. Ped.Fejl. és
Módszertani Központ (M)
SMÖ Tanulási Képességet
Vizsgáló és Beszédvizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs
Bizottsága (M)

•
NAGYBERKI
Általános Iskola

KADARKÚT

NAGYATÁD
Éltes Mátyás Általános
Iskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és
Nevelési Tanácsadó (M)

Jálics E. Ált., Műv. és
Szakképző Isk.,
Diáko.; Szakszolg. és
Szakmai Szolgáltató
Intézmény, Kadarkút

M Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott

•
BARCS
Szivárvány EGYMI
BNI Egys. Ped. Szaksz.
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A középfokú oktatási intézmények fenntartó szerinti
megoszlása

Fenntartó

2003. 2004. 2005. 2006.
Iskola
Önkormányzat
63
63
65
66
Központi költségvetési szerv
3
2
3
3
Egyház, felekezet
3
3
4
4
Alapítvány, természetes személy
14
12
12
14
Egyéb
8
10
8
9
Összesen:
91
90
92
96
Tanuló (nappali)
Önkormányzat
15.363 16.838 17.793 16.367
Központi költségvetési szerv
535
548
558
579
Egyház, felekezet
504
493
474
490
Alapítvány, természetes személy
393 1.974 1.895
361
Egyéb
767 1.354
485
78
Összesen:
17.562 21.207 21.205 17.875

Forrás: Somogy megye statisztikai évkönyve 2007

2007.
39
2
3
11
6
61
16.522
516
428
274
70
17.810
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7. sz. melléklet

Gimnáziumok és szakképző intézmények képzési kínálata
Somogy megyében
(2009/2010. tanév)
Ssz.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

Iskola neve

Székhelye
Képzések
Somogy Megyei Önkormányzat
Fonyód
Mátyás Király Gimnázium
gimnáziumi oktatás
Perczel Mór Gimnázium
Siófok
gimnáziumi oktatás
szakközépiskolai oktatás: elektrotechnika-elektronika, kereskedeSomogyi TISZK Közép- és
lem-marketing, üzleti adminisztFonyód
Szakiskola Bacsák György
ráció; szakiskolai oktatás: gépéSzakképző Iskolája
szet, elektrotechnika-elektronika,
építőipar,
kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció
gimnáziumi oktatás; szakközépiskolai oktatás: környezetvédeSomogyi TISZK Baross Gálem-vízgazdálkodás, gépészet, inSiófok
bor Közép- és Szakiskola
formatika, szakiskolai oktatás:
gépészet, faipar, építőipar, egyéb
szolgáltatás.
gimnáziumi oktatás; szakközépSomogyi TISZK Közép- és
iskolai oktatás: mezőgazdaság,
Barcs
környezetvédelemSzakiskola Dráva Völgye
Középiskolája
vízgazdálkodás, művészet, közművelődés, kommunikáció
szakközépiskolai oktatás: keresSomogyi TISZK Közép- és
kedelem-marketing, közgazdaság,
Szakiskola Krúdy Gyula
informatika,
vendéglátásSiófok
Szakközépiskolája és Szakidegenforgalom; szakiskolai okiskolája
tatás: kereskedelem-marketing,
vendéglátás-idegenforgalom
Somogyi TISZK Közép- és
szakközépiskolai oktatás: inforSzakiskola Mathiász János
Balatonboglár
matika, mezőgazdaság; szakiskoKözépiskolája és Szakiskolálai oktatás: mezőgazdaság
ja
szakközépiskolai oktatás: kereskedelem-marketing; szakiskolai
Somogyi TISZK Közép- és
oktatás: gépészet, egyéb szolgálSzakiskola Nagyatádi Szak- Nagyatád
tatás, építészet, vendéglátásképző Iskolája
idegenforgalom, kereskedelemmarketing
gimnáziumi oktatás; szakközépSomogyi TISZK Közép- és
iskolai oktatás: gépészet, művéSzakiskola Nagyváthy János
Csurgó
szet; szakiskolai oktatás: faipar,
Középiskolája és Szakiskoláépítőipar, gépészet, mezőgazdaja
ság
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Somogyi TISZK Közép- és
Szakiskola Rudnay Gyula
10.
Tab
Középiskolája és Szakiskolája

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
11.
Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon

Somogyvár

2009/3. szám

gimnáziumi oktatás; szakközépiskolai oktatás: elektrotechnikaelektronika, közlekedés; szakiskolai oktatás: gépészet, elektrotechnika-elektronika, mezőgazdaság
sajátos nevelési igényű tanulók
szakiskolai
nevelése-oktatása:
szobafestő-mázoló, asztalosipari
szerelő,
asztalos,
számítógépkezelő, gyorsétkeztető,
kertimunkás, állatgondozó

Hétszínvirág Egységes
12. Gyógypedagógiai Módszer- Marcali
szakiskolai oktatás: 9-10. évf.
tani Intézmény
Kaposvár Megyei Jogú Város
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakszakiskolai oktatás: építészet, in13. iskola, Diákotthon, MódKaposvár
formatika, mezőgazdaság, könyszertani Központ és Nevelési
nyűipar
Tanácsadó
szakközépiskolai oktatás: informatika, gépészet, közlekedési,
Eötvös Loránd Műszaki Kögazdasági szolgáltatás, elektro14.
Kaposvár
zépiskola és Kollégium
technika-elektronika; szakiskolai
oktatás: gépészet, elektrotechnika-elektronika
szakközépiskolai oktatás: építéÉpítőipari, Faipari Szakkép15.
Kaposvár
szet, faipar; szakiskolai oktatás:
ző Iskola és Kollégium
építészet, faipari, gépészet
szakközépiskolai oktatás: élelmiKinizsi Pál Élelmiszeripari
szeripar, környezetvédelem16.
Kaposvár
Szakképző Iskola
vízgazdálkodás; szakiskolai oktatás: élelmiszeripar
Munkácsy Mihály Gimnázi17.
Kaposvár
gimnáziumi oktatás
um és Szakközépiskola
szakközépiskolai oktatás: inforNoszlopy Gáspár Közgazda18.
Kaposvár
matika, közgazdaság, kereskedesági Szakközépiskola
lem-marketing, ügyvitel
szakközépiskolai oktatás: kereskedelem-marketing, vendéglátásSzéchenyi István Kereskeidegenforgalom; szakiskolai ok19. delmi és Vendéglátóipari
Kaposvár
tatás: kereskedelem-marketing,
Szakképző Iskola
üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom
szakközépiskolai oktatás: egészSzigeti-Gyula János Egész20.
Kaposvár
ségügy, szakiskolai oktatás:
ségügyi Szakképző Iskola
egészségügy
21. Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár
gimnáziumi oktatás
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Toldi Lakótelepi Általános
Iskola és Gimnázium
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
23.
Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon
22.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Kaposvár
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gimnáziumi oktatás

szakiskolai oktatás: vendéglátásidegenforgalom, mezőgazdaság,
Somogyvár
építészet, informatika, könnyűipar
szakközépiskolai oktatás: könyZichy Mihály Iparművészetinyűipar, egyéb szolgáltatások;
Ruhaipari Szakképző Iskola Kaposvár
szakiskolai oktatás: könnyűipar,
és Kollégium
egyéb szolgáltatások
Más települési önkormányzatok Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád
gimnáziumi oktatás; szakközépAdy Endre Gimnázium és
iskolai oktatás: vendéglátásNagyatád
Szakközépiskola
idegenforgalom, informatika, gépészet
Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép, Szakképző,
gimnáziumi oktatás; szakiskolai
Alapfokú Művészetoktatási
oktatás: gépészet, elektrotechniIskola, Kollégium, Egységes
ka-elektronika, építészet, faipar,
Barcs
Pedagógiai Szakszolgálat
kereskedelem-marketing, vendégSzéchenyi Ferenc Gimnázilátás-idegenforgalom, mezőgazum, Szakképző Iskola és
daság
Kollégium
Berzsenyi Dániel Gimnázigimnáziumi oktatás; szakközépum, Közgazdasági Szakkö- Marcali
iskolai oktatás: közgazdaság
zépiskola és Kollégium
Jálics Ernő Általános, Műszakközépiskolai oktatás: vendégvészeti és Szakképző Iskola,
látás-idegenforgalom; szakiskolai
Kadarkút
Diákotthon; Szakszolgálat
oktatás: vendéglátásés Szakmai Szolgáltató Inidegenforgalom
tézmény, Kadarkút
szakközépiskolai oktatás: informatika; szakiskolai oktatás:
Marcali
Marcali Szakképző Iskola
könnyűipar,
mezőgazdaság,
élelmiszeripar
szakközépiskolai oktatás: mezőMarcali Város ÖnkormánySomogyzsitfagazdaság, faipar; szakiskolai okzat Széchenyi Zsigmond
Szőcsénypuszta
tatás: mezőgazdaság, építészet,
Szakközép- és Szakiskolája
faipar
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Nem helyi önkormányzatok által fenntartott
gimnáziumok és szakképző intézmények képzési kínálata
Ssz.

Iskola neve

Székhelye, Somogy
megyei telephelyei

1.

Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium,
Csurgó
Általános Iskola és Kollégium

2.

Dél-Balatoni Idegenforgalmi, Közgazdasági
Zamárdi
Szakközépiskola és Kollégium

3.

Educationis Oktatási
Alapítvány Szakképző
Iskolája

4.

FVM Dunántúli Agrárszakképző Központi
Szakközépiskola és KolKaposvár
légium – Móricz Zsigmond Mezőgazdasági
Szakképző Iskola

5.

Kaposvári Egyetem
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Kaposvár

6.

Kolping Katolikus
Szakiskola és Kollégium

Nagybajom

Nagyberény

Képzések
4, 6 évfolyamos gimnáziumi
oktatás, SNI gyermekek
(testi, érzékszervi, beszédfogyatékos) integrált neveléseoktatása, kollégiumi ellátás.
Érettségizettek nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása és kollégiumi ellátása.
Idegenvezető, protokoll és
utazási ügyintéző, idegenforgalmi-,
kereskedelmi-,
reklámszervező szakmenedzser.
Szakközépiskola, szakiskola,
dísznövény és zöldségtermesztő, informatikai statisztikus és gazdasági tervező,
irodai asszisztens.
SNI tanulók nappali rendszerű szakiskolai és szakközépiskolai nevelése.
Szakközépiskola: mezőgazdasági
lovastúra-vezető,
mezőgazdasági technikus.
Szakiskola: mezőgazdasági
vállalkozó, tótenyésztő, állattenyésztő, gazda.
4, 8 évfolyamos gimnáziumi
oktatás.
SNI gyermekek integrált oktatása.
Szakiskola: méhész, varrómunkás, asztalos, kőműves,
pék-cukrász,
szobafestőmázoló-tapétázó, lemezlakatos.
(SNI gyermekek integrált
oktatása)
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7.

Kun László Középiskola Kaposvár,
és Szakiskola
Tab

8.

Leonardo Gimnázium és
Kadarkút
Szakképző Iskola

9.

Lia Alapítványi Általános Iskola és Szakközépiskola

Kaposvár

10.

Lorántffy Zsuzsanna
Református Általános
Iskola és Gimnázium

Kaposvár
tagintézmény:
Mosdós

11.

Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

Kaposvár

12.

Nagyboldogasszony
Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kaposvár

13.

Pannon Középiskola és
Szakiskola

Kaposvár,
Tab

2009/3. szám

Gimnáziumi, szakközépiskolai oktatás esti munkarend
szerint.
Gazdasági
informatikus,
ügyintéző titkár, logisztikai
ügyintéző
Kereskedelmi, marketing,
üzleti adminisztráció, ügyviteli, közgazdasági szakmacsoportok előkészítése
Érettségire épülő felsőszintű
és felsőfokú oktatás.
Idegenvezető,
protokoll-,
utazás-, marketing-, reklám, emberi erőforrás-, ügyfélkapcsolati-, IT helpdesk-,
távközlési-, üzleti kommunikációs szakügyintéző, iskola-, idegenforgalmi-, ügyintéző titkár, pénzügyi-,
számviteli-, reklámszervező
szakügyintéző, jogi asszisztens,
WEB-programozó,
kozmetikus
Gimnázium 9-13. évfolyam.
Tagintézményben: óvoda,
általános iskolai oktatás 1-8.
évfolyam; a tartósan gyógykezelés alatt álló gyermekek
számára.
Érettségizettek nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása: kereskedelmi-, idegenforgalmi-, reklámszervező,
kis és középvállalkozási
szakmenedzser, banki-, adóigazgatási
szakügyintéző,
informatikai statisztikus és
gazdasági szervező.
Gimnázium 9-13. évfolyam.

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás esti munkarend szerint. Gazdasági informatikus ügyintéző, logisztikai ügyintéző.
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Talentum Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Marcali

15.

TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola

Kaposvár
tagintézmények:
Nagyatád,
Barcs,
Siófok,
Böhönye,
Csokonyavisonta,
Nagybajom,
Ságvár,
Homokszentgyörgy,
Tab,
Somogyvár,
Nagyberki,
Somogyjád,
Igal,
Darány,
Taszár,
Szenna

16.

Ybl Miklós Pénzügyi és
Számviteli Szakközépiskola

Siófok

14.

*

sajátos nevelési igényű

2009/3. szám

Szakközépiskola, közgazdasági, pénzügyi, számviteli
ügyintéző.
Szakiskolai oktatás: irodai
asszisztens, virágkötő, berendező,
virágkereskedő,
szakács, számítógép-szerelő,
karbantartó, gépíró szövegszerkesztő, szociális gondozó, pincér, ápolási asszisztens.
Általános műveltséget megalapozó oktatás 9-10. évfolyam.
Általános műveltséget megalapozó képzés SNI tanulók
számára
(diszlexia,
diszgráfia, diszkalkúlia)
Érettségizettek szakképzése.
Külkereskedelmi üzletkötő,
idegenvezető, informatikai
rendszergazda,
informatikus,
pénzügyi-számviteli,
igazgatási,
marketingreklám, logisztikai, protokoll és utazási ügyintéző,
európai üzleti asszisztens,
informatikai alkalmazásfejlesztő, újságíró II., gyorsíró
és idegen nyelvi gépíró, menedzserasszisztens, menedzsertitkár, szociálissegítő,
ügyviteli titkár, gyermekgondozó-nevelő
Számviteli-, banki-, informatikai statisztikus és gazdasági tervező-, pénzügyi
szakügyintéző, projektmenedzser asszisztens
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8. sz. melléklet

A középfokú oktatásban résztvevők létszámadatai

Tanév
1991/1992.
1992/1993.
1993/1994.
1994/1995.
1995/1996.
1996/1997.
1997/1998.
1998/1999.
1999/2000.
2000/2001.
2001/2002.
2002/2003.
2003/2004.
2004/2005.
2005/2006.
2006/2007.
2007/2008.

Gimnázium Szakközépiskola
3487
3691
3662
3697
3682
3989
3594
3658
3773
n.a.
4622
4825
4969
5015
5198
5257
5200

5246
5682
6656
6380
6956
7260
7383
7436
7679
n.a.
7054
6991
7194
7361
7061
7109
6965

Forrás: Somogy megye statisztikai évkönyve 2007

Szakiskola
7005
6650
6404
6154
5895
5459
5444
4780
4620
n.a.
5362
5120
5100
5121
5137
5197
5250

Speciális
Szakiskola
843
991
937
820
660
430
358
217
128
n.a.
177
226
299
316
333
322
395

Összesen
16581
16960
17659
17501
17193
17138
16789
16091
16200
n.a.
17215
17162
17562
17813
17729
17885
17810

1 146
3131
60,6
15,2
177
27

1 108
3030
59,8
16,8
173
27

9. évfolyamos

9-12. évfolyamos

Forrás: Somogy megye statisztikai évkönyve 2007

nő (%)
kollégiumban lakó (%)
Osztály a nappali oktatásban
Egy osztályra jutó tanuló

548

60,8
15,7
179
28

3 235

1 186

548

61,0
15,7
182
28

4 470

1 168

545

60,9
16,3
188
28

4 640

1 298

558

61,2
16,9
190
28

4 745

1 195

512

61,1
16,2
182
29

4737

1202

468

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
21
27
26
25
24
26
24
158
199
199
191
194
208
201
440
476
506
464
509
510
446
307
333
359
335
362
363
329
4 622
4 825
4 969
5 015
5 198
5 257
5200
484

gimnázium 5–8. évfolyamán tanul

Megnevezés
Iskola-feladatellátási hely
Osztályterem
Pedagógus
Ebből: nő
Tanuló a nappali oktatásban
Ebből:

Gimnáziumi nevelés és oktatás
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49,7
24,1
262
27

1 672

1 501
3 881
48,4
23,1
270
26

1 456

1 546
4 067
47,4
20,4
275
26

1 547

1 510
4 137
47,6
23,7
284
26

1 816

1 492
5 545
47,3
22,1
274
26

1 589

1 599
5 472

47,8
23,4
278
26

1 758

1 597
5 351

47,6
21,2
275
25

1669

1500
5296

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
36
37
38
38
40
39
37
248
238
253
247
254
267
270
533
539
683
606
625
667
641
298
300
401
357
365
398
391
7 054
7 069
7 194
7 361
7 061
7 109
6965

Forrás: Somogy megye statisztikai évkönyve 2007

nő, %
kollégiumban lakó, %
Osztály a nappali oktatásban
Egy osztályra jutó tanuló

13. és magasabb évfolyamos

Megnevezés
Iskola-feladatellátási hely
Osztályterem
Pedagógus
Ebből: nő
Tanuló a nappali oktatásban
Ebből:
9. évfolyamos
9–12. évfolyamos

Szakközépiskolai nevelés és oktatás
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38,5
21,6
214
12
25

2 494

177
1 692
3 045
38,2
23,5
204
15
26

2 537

226
1 556
2 809
37,5
22,2
222
22
24

2 574

299
1 612
2 825
38,3
21,0
222
23
24

2 587

316
1 542
2 850
37,4
20,7
235
24
23

2 569

333
1 686
2 901

37,7
20,1
245
29
23

2 538

322
1 729
2 981

37,9
18,3
248
27
23

2734

395
1619
2911

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
25
27
27
27
28
31
32
149
130
144
148
149
145
144
394
400
392
399
425
439
456
5 539
5 346
5 399
5 437
5 470
5 519
5645

Forrás: Somogy megye statisztikai évkönyve 2007

nő (%)
kollégiumban lakó (%)
Osztály a nappali oktatásban
Ebből: speciális szakiskolai
Egy osztályra jutó tanuló

11. és magasabb évfolyamos

Megnevezés
Iskola-feladatellátási hely
Osztályterem
Pedagógus
Tanuló a nappali oktatásban
Ebből:
speciális szakiskolai tanuló
9. évfolyamos
9–10. évfolyamos

Szakiskolai és speciális szakiskolai nevelés és oktatás
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2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
–
–
–
–
–
–
153
204
186
221
149
237
467
2 959
3 195
3 015
3 173
3 237
2 999
2627
1 880
3 250
3 984
3 758
3 653
2 968
2104
4 992
6 649
7 185
7 152
7 039
6 204
5198

Forrás: Somogy megye statisztikai évkönyve 2007

Tanuló
Általános iskolai tanuló
Szakiskolai tanuló
Középiskolai tanuló
Felsőoktatásban tanuló
Összesen:

Az iskolai felnőttoktatásban tanulók
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Szakma név

Ápoló
Csecsemő- és gyermekápoló
Egészségügyi asszisztens
Fogászati asszisztens
Fogtechnikus
Egészségügy
Gyógyszertári asszisztens
Rehabilitációs tevékenység terapeuta
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
Fodrász
Egyéb szolgáltaKerámiakészítő (keramikus)
tások
Kozmetikus
Elektrotechnika- Elektronikai műszerész
elektronika
Elektronikai technikus
Gépipari számítástech. tech.
Ipari elektronikai technikus

Szakmacsoport

0
0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
1
1
2
2
0

0
0
0
0
2
0
1

0

0

2
1
2
1
2
0
0

2

2

1
0
0
2
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

5
1
4
4
6
2
1

2

2
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0
0
0
0
0
0
0

0

0

A
Alapítvá2009/2010Tolna Menyi Iskoes tanévre
gyei Önlák Délindításra
Marcali,
FVM Dukormányzat
dunántúli
javasolt
KaposBarcs,
Somonántúli
Szent László
Regionális Pannon
osztályok
várKadarkút
gyi
Agrár Szakképző
Szakkép- SZASZET
száma az
TISZK
Nagyatád
TISZK Szakképző
Iskolája és
zés Szeradott
SZASZET
Központ
Kollégiuma
vezési
szakmáTISZK
Társulása
ban (öszNKFT
szesenirány)
4
2
1
0
4
0
0
11
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
3
0
0
0
1
2
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
2

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
döntése a beiskolázási arányokról és irányokról 2009/2010 tanévre
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Építészet

Élelmiszeripar

Kereskedelmi,háztartási és
vendéglátóipari gépszerelő
Kötöttpályás járművillamossági
szerelő
Mechatronikai műszerész
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Telekommunikációs informatikus
Villamosmérnök-asszisztens
Villanyszerelő
Autóelektronikai műszerész
Borász
Élelmiszer-ipari technikus
Élelmiszer-minősítő technikus
Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó
Húsipari szakmunkás
Húsipari termékgyártó
Pék
Pék-cukrász
Sütőipari munkás
Tejtermékgyártó
Ács, állványozó
Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő
Burkoló
Építettkörnyezetmérnökasszisztens
Festő, mázoló és tapétázó
Kőfaragó
Kőműves
0
2
0
2

0
3
0
5

0

0

0

0
1
0
0
0
0

0
3
2
0
0
1

2

0

0

0

0

2

0

2

0

0
0
0
0
0
0
1

0

1

2
0
4
4
0
0
2

0

0

2
0
2

0

0

0

0
0
0
1
0
1
0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

2
1
4

2

2

0

0
1
0
1
1
0
1

0

2
2
1
0
0
0

1

0

0

0

1

3
0
3

0

2

0

0
0
0
0
0
0
2

0

0
1
1
0
0
0

0

0

1

0

0

0
0
0

0

0

0

1
0
1
1
0
0
0

1

0
0
0
1
1
0

0

0

0

0

0

13
1
18

2

6

1

3
1
5
8
1
1
7

1

2
7
4
1
1
1

1

2

3

1

1
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1
0
2

0

0

1

0
0
0
1
0
0
1

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
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Gépészet

Faipar

0
0
0
1
1
0
0
1
1

2
0
0
1
3
1
1
1
3

1
0

0
1

0

0
0

1
0

1

0

1
0
0
0
3
3
0
0
0
0

0

1
0
0
0
3
2
1
0
1
1

0

1

0

1
0

0

1
0

2

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
2
2
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0

0
0

2

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
2
2
0
0
0
0

0

3

1

2
2

0

3
0

1

1

1

1

1
2

1

1
1
1
1
5
5
2
1
1
0

0

0

1

3
3

0

0
0

0

0

0

2

0
1

0

0
0
0
0
2
1
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

5

3

8
9

1

8
1

7

1

1

5

2
3

1

3
1
1
1
17
15
3
1
2
1
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Karosszérialakatos
Kötöttpályás motor- és erőátviteli berendezésszerelő

Hűtő- és klímaber.-szerelő, karbantartó

Magasépítő technikus
Műemlékfenntartó technikus
Tetőfedő
Vasbeton- és műkőkészítő
Épületasztalos
Bútorasztalos
Fa és bútoripari technikus
Kádár,bognár
Kárpitos
Műbútorasztalos
Energiahasznosító berendezés
szerelő
Épület- és építménybádogos
Épületgépész technikus
Épületgépészeti csőhálózat- és
berendezés-szerelő
Épületlakatos
Gázfogyasztóberendezés-és
csőhálózatszerelő épületgépészet elágazás
Gépgyártás technológiai technikus
Gépi forgácsoló
Gépipari mérnökasszisztens
Gépipari számítástechnikai
technikus
Géplakatos
Hegesztő
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Informatika

Közlekedésgépészeti technikus,
vasútgépész
Központifűtés-és csőhálózatszerelő
Légtechnikai rendszerszerelő
Mezőgazdasági kovács
Szerkezetlakatos
Szerszámkészítő
Vegyi- és kalorikusgép szerelő
és karbantartó
Vízvezeték-és
vizkészülékszerelő
Autószerelő
Autótechnikus
Járműfényező
Karosszérialakatos
Autószerelő
Autótechnikus
Gazdasági informatikus
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Web programozó
CAD-CAM informatikus
Egészségügyi operátor
Informatikai alkalmazásfejlesztő
Informatikai hálózattelepítő és
üzemeltető
Informatikai rendszergazda
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
Informatikus
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
2
2
1
0
0
0
1
1
2
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
2

0

2

0

0

1

0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

1

0
0
2
0

0

0

0

0

2

0

1

1
1
0

2

2
3
1
3
0
0
3

1

0

1
0
2
0

1

0

0

1

1

0

0

0
0
0

0

0
0
0
2
1
0
2

0

0

0
0
0
2
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0
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0
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Ipari informatikai technikus
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikai szoftver üzemeltető
Számítógép-szerelő karbantartó
WEB mester
Bolti eladó
Bútor- és lakástextil-eladó
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Élelmiszer- és vegyiárukereskedő
Európai üzleti asszisztens
Fényképész és fotótermékkereskedő
Hús- és hentesáru-eladó
Kereskedelmi menedzser
Kereskedelmi szakmenedzser
Kereskedelem- Kereskedelmi ügyintéző
marketing, üzle- Kereskedő
ti adminisztráció Kultúrcikk kereskedő
Logisztikai ügyintéző
Marketing és reklámügyintéző
Nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai menedzser
Postai ügyintéző
Postai üzleti asszisztens
Reklámszervező szakmenedzser
Ruházati eladó
Ruházati kereskedő
Vas- és műszaki kereskedő
Vendéglátó és idegenforgalmi

0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
1

0

1

1

0
1
0
0
0

1

0
0
1

1
0
2
1
0
0
0

2

1
1
2
1
1
1
3
2

2

0

1

1
2
5
0
1

0

1
1
0

1
0
0
0
0
0
0

0

0
3
1
0
0
0
0
1

0

0

3

0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

1

0
0
0

2
1
2
1
3
2
1

3

1
6
4
1
1
2
3
5

2

1

11

1
3
5
1
1

2

2
2
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Mezőgazdaság

Közlekedés

Közgazdaság

Környezetvédelemvízgazdálkodás

Könnyűipar

Vízműkezelő
Banki szakügyintéző
Gazdálkodási menedzseraszszisztens
Kis- és középvállakozási menedzser
Pénzügyi szakügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Statisztikai és gazdasági ügyintéző
Számviteli szakügyintéző
Üzleti szakügyintéző
Vállalkozási ügyintéző
Vámkezelő
Közlekedés-üzemvitel elátó,
szállítmányozási ügyintéző
Vasútüzemvitel-ellátó
Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító
Dísznövény- és zöldségterm.
Dísznövénykertész
Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
Erdészeti szakmunkás

szakmenedzser
Bőrdíszműves
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Könnyűipari technikus
Nőiruha-készítő
Ruhaipari technikus
Szabó
Környezetvédelmi technikus

0
0

1
1

0

1
0
0
0

1
0
1
0

0

0

0

0

0
1

1
1

0

1

0

0
0

1

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
1
0
2
1
0
0

0
0
0
1
1
0
2

1

1

0

0

1
0

0

0

0

0
5
0
0

0

0
3

0

0

0

0

0
0
0
1
0
0
1

0

0

0
1

1

0

0

0
2
0
2

0

2
2

0

0

2

0

1
0
1
0
1
3
1

0

0

1
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0

0

0

1

1

0
0
0
0
0
0
2

0

0

2
0

0

0

0

0
0
0
0

1

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

1

1

4
2

1

1

1

3
7
1
2

1

3
8

1

1

3

1

2
1
1
5
3
3
6
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0
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1
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0,5

0
0
0
0
1
1
0
0
0

0

1

0

0

2

0
0

0

0

1

0

0

0

0

1

0
0
1
0
0
0
1
0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
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0
0
0
1
0

0

0

0

0

0

0
0

1

0

0

0

2

1

1

0

0
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0
1
0
0
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0

0

0

0

2

0
1

0

0

0

0

0

1

0

1

2
0
0
1
0
0
0
1
0

1

0

3

1

0

1
0

0

2

0

1

0

1

0

0

2
1
1
2
1
1
1
2
0,5

1

2

3

1

4

1
1

1

2

1

1

3

3

1
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Művészet

Erdésztechnikus
Földmérő, térképész és térinformatikai technikus
Gazda
Hulladékgazdálkodási technológus
Kertész
Kertész- és növényvédelmi
technikus
Lótenyésztő
Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdasági gépész
Mezőgazdasági gépésztech.
Mezőgazdasági gépszerelő,
gépjavító
Mezőgazdasági menedzserasszisztens
Mezőgazdasági technikus
Növénytermesztési
gépüzeleltető, karbantartó
Növénytermesztési, kertészeti
és növényvédelmi technikus
Növénytermesztő gépész
Parképítő és -fenntartó tech.
Parkgondozó
Szőlőtermesztő
Vadász, vadtenyésztő
Vadgazdálkodási technikus
Virágkötő
Virágkötő-berendező
Alkalmazott fotográfus
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Divat- és stílustervező
Festő (a tevékenység megjelölésével)
Gipszmintakészítő
Grafikus
Intézményi kommunikátor
Keramikus
Kiadvány- és képszerkesztő
Kommunikátor
Médiatechnológus asszisztens
Moderátor
Népi kézműves(Fazekas)
Ötvös
Porcelánkészítő és -festő
Sajtótechnikus
Sportkommunikátor
Színész II.
Szobrász
Táncos
Televízióműsor-gyártó
Textilműves
Textilrajzoló és -modelltervező
asszisztens
Zenész (a műfaj, a szak és a
hangszer megjelölésével)
könyvkötő
Nyomdaipar
Családpedagógiai mentor
Gyermekgondozó-nevelő
Oktatás
Gyógypedagógiai asszisztens
Képzési szakasszisztens
Szociális szolgál- Szociális szakgondozó
tatások
Csecsemő- és gyermeknevelő -

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,5
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
1
0
2

0

2

0
2
2
2
0
1

0

0

0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

3

1
0
0
0
1
1

1

0
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0,5
1
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0
1
1
2
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0,5
0,5
1
1
0
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1
2
0,5

0,5

0

0

0
0
0
1
0
1

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
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Vendéglátásidegenforgalom

Vegyipar

Ügyvitel

Gépíró
Hatósági és közigazg. ügyintéző
Irodai asszisztens
Jogi asszisztens
Menedzserasszisztens/Menedzser-titkár
Titkárságvezető
Ügyintéző titkár
Laboratoriumi technikus
Műanyag-feldolgozó
Környezetvédelmi technikus
Cukrász
Panziós, falusi vendéglátó
Gyorsétkeztetési eladó
Idegenforgalmi technikus
Idegenvezető
Pincér
Szakács
Utazási ügyintéző
Vendéglátó eladó
vendéglátó szakmenedzser
Vendéglátó technikus

Szoc., gyerm.- és ifj.véd. ügyintéző

gondozó
Gyermekgondozó nevelő
Ifjúságsegítő
Jelnyelvi tolmács
Szociális gondozó
Szociális gondozó és ápoló
Szociális gondozó és szervező
Szociális segítő
Szociális asszisztens
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
0
0
0
1

1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0
0
1
0
3
0
1
2
0
0
0

1

0
0
1
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
5
5
1
2
1
0

0

2
3
0
1
2
1
2
1
1
1
0
1
2

0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1

0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
6
1
1
1
7
3
1
2
4
12
14
3
2
1
2

1

4
4
1
1
6
3
3
1
2
1
1
1
2

856
SOMOGYI KÖZLÖNY
2009/3. szám

összesen:

Vendéglátóipari és idegenforgalmi szakmenedzser
Vendéglős
arány
0
0
60

3
1
125

0
45

0
0
72

4
2
193

3
1
72

1
0
26

0

4
593

11
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14. sz. melléklet

Megyei középfokú kollégiumok létszámadatai
Intézmény

Tanév
1999/2000.
Bacsák György Szakképző Iskola, Fonyód
2007/2008.
1999/2000.
Balaton Kollégium, Fonyód
2007/2008.
1999/2000.
Boglári Kollégium, Balatonboglár
2007/2008.
1999/2000.
Fekete István Szakiskola és Kollégium, Ádánd
2007/2008.
1999/2000.
Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Tab
2007/2008.
Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium,
1999/2000.
Csurgó
2007/2008.
Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, 1999/2000.
Siófok
2007/2008.
1999/2000.
Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs
2007/2008.
1999/2000.
József Attila Kollégium, Nagyatád
2007/2008.
Széchenyi Zsigmond Erdőgazdasági Szakképző Iskola és
1999/2000.
Kollégium, Szőcsénypuszta
2007/2008.
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és
1999/2000.
Kollégium, Marcali
2007/2008.
Széchenyi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola
1999/2000.
Kollégiuma, Barcs
2007/2008.
Jálics Ernő Ált., Műv.és Szakképző Iskola, Diákotthon;
1999/2000.
Szakszolgálati és Szakmai Szolgáltató Intézmény, Kadarkút 2007/2008.
1999/2000.
Siófoki Városi Kollégium, Siófok
2007/2008.
1999/2000.
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Kollégium, Csurgó
2007/2008.
1999/2000.
Szent Imre Katolikus Kollégium, Kaposvár
2007/2008.
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
1999/2000.
Kollégium, Kaposvár
2007/2008.
1999/2000.
Klebersberg Középiskolai Kollégium, Kaposvár
2007/2008.
Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
1999/2000.
Kollégium, Kaposvár
2007/2008.
1999/2000.
Építő- és Faipari Szakképző Iskola, Kaposvár
2007/2008.
Zichy Mihály Iparművészeti és Ruhaipari Szakképző Iskola 1999/2000.
és Kollégium, Kaposvár
2007/2008.
1999/2000.
Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Isk., Kaposvár
2007/2008.

Férőhely
Létszám
50
49
128
134
128
118
180
187
180
182
118
99
jogutóddal megszűnt
110
106
80
69
512
238
224
112
120
115
100
94
375
349
320
256
225
131
160
121
300
257
418
348
120
65
140
32
169
157
177
139
120
115
120
115
120
115
100
89
120
115
90
50
74
73
74
73
804
600
809
601
448
434
120
116
95
92
60
59
59
59
220
207
212
185
416
407
295
221
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NEM HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT
KOLLÉGIUMOK LÉTSZÁMADATAI
2008/2009-es tanév
Intézmény
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium és
Kollégium, Csurgó
Szent Imre Kollégium, Kaposvár
Dél-Balatoni Idegenforgalmi, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium, Zamárdi
Kolping Katolikus Szakiskola és Kollégium,
Nagybajom
„A Vasút a Gyermekekért” Alapítvány Diákotthona,
Kaposvár
FVM Dunántúli Agrár-szakképző Központi
Szakközépiskola és Kollégium Móricz Zsigmond
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
Kaposvár

Nem

Férőhely
140
80
130
36
220

124
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15. sz. melléklet

Önálló gyógypedagógiai intézmények diákotthonainak főbb
mutatószámai

Intézmény neve
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon,
Somogyvár
Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési
Tanácsadó, Kaposvár
Speciális Általános Iskola és Diákotthon, Igal
Szivárvány Gyógypedagógiai és Módszertani
Központ, Barcs
Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és
Módszertani Központ, Kaposvár
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Diákotthon, Nagybajom

Tanév

Férőhely

Létszám

1999/2000.

231

229

2007/2008.

74

74

1999/2000.
2007/2008.
1999/2000.
2007/2008.
1999/2000.
2007/2008.
1999/2000.
2007/2008.
1999/2000.
2007/2008.

87
80
40
50
80
80
146
90
70
70

87
80
36
50
80
80
107
72
73
50
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16. sz. melléklet

A Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány által nyújtott
támogatások
(1997-2009.)

Év
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Támogatás összege
eFt
45.234
71.698
183.335
174.676
232.679
152.306
77.226
72.079
75.289
54.398
63.933
36.000
18.800
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Rászoruló tehetséges fiatalok támogatása
76/2009.(IV.12.) KH
A szociális foglalkoztatás elindításának hozzájárulása a barcsi Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthon vonatkozásában
A Somogy Megyei Közgyűlés, mint a barcsi EgyüttEgymásért Szociális és Gyermekotthon fenntartója
hozzájárul az alkalmassági vizsgával rendelkező intézményi ellátottak intézményen belüli szociális foglalkoztatásához. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a
hatósági engedély beszerzéséhez szükséges engedély
kiadására, valamint az intézmény vezetőjét a szükséges
hatósági engedély beszerzésére.
Felelős:

Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Gelencsérné Kovács Ibolya intézményvezető
Határidő: 2009. június 15.
77/2009.(IV.12.) KH
Alapítványok támogatása
A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul
veszi a következő alapítványi támogatásokat, és felkéri
a közgyűlés elnökét a támogatások átutaltatására:
Társadalmi és civil szervezetek, egyesületek támogatása keret terhére
Fehér Liliom Hospice Alapítvány
Hospice Világnap megrendezéséhez 15.000,- Ft
Somogyjádért Sport-Kultúra Közala20.000,- Ft
pítvány
Emlékév 2009. – Honismereti íróolvasó találkozó, Hősök Napja, emléktábla avatás, történelmi kiállítás
rendezésre

Idősügyi Tanács keret
Tengődért Közalapítvány
Kirándulás költségeire

35.000,- Ft

Szeretet
Templom
Alapítvány
50.000,- Ft
(Berzence)
Őszikék Versíró Pályázat meghirdetése,
szervezése, lebonyolítása
Aranyló Ősz Alapítvány (Mesztegnyő)
Kerti pavilon építésére25.000,- Ft
Jóakarat Alapítvány Kaposvár, Szociális 50.000,- Ft
Konferencia rendezésére, szervezésére
Elnöki keret
Szolidaritási Közhasznú Szervezet a Mun- 30.000, Ft
kanélküliekért Alapítvány (Kaposvár)

100.000,- Ft
Wass Albert Emlékezete Alapítvány
Kulturális tevékenységük támogatására
Megyét bemutató kiadványok
keret
A Magyar Kézművességért Alapítvány
országos kiállításon somogyi alkotások kiállítása70.000,- Ft
Ifjúsági szervezetek, egyesületek támogatása keret
100.000,- Ft
Berzencéért Alapítvány
Kavulák Általános Iskola hátrányos helyzetű diákjainak táboroztatására
1/2009. (III.10.) sz. költségvetési rendelet 400.000,- Ft
6. sz. melléklete
Rókaűzők országos egyetemi váltófutó verseny megrendezésére
Egyházi Kapcsolatok Bizottsága támoga30.000,- Ft
tási keret
Szent Imre Öröksége Ifjúsági és
Szociális Alapítvány Kaposvár, ifjúsági
30.000,- Ft
nyári tábor megrendezéséhez
Szent Erzsébet Alapítvány
Kaposfő, nyári tábor szervezése
Balatonendrédre
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tá50.000,- Ft
mogatási keret
Búvópatak Alapítvány Kaposvár,
hagyományos évfordulós irodalmi est rendezvény, fellépő művészek honoráriuma
20.000,- Ft
meghívó, plakát költségeihez
Menedék Alapítvány, Bodrog,
ifjúsági konferenciákhoz, táborokhoz, sportrendezvényekhez
Megye-Város Közös alap terhére
Manócska Alapítvány
(gyermekfektetők költségeihez)

20.000,- Ft

Katicabogár Bölcsődei Alapítvány
(udvari játékok vásárlásához)

20.000,- Ft

Képírás Művészeti Alapítvány
(kiállítás költségeihez)

20.000,- Ft

Remény 2007 Alapítvány
(működéshez)

40.000,- Ft

Búvópatak Alapítvány
(havilap megjelentetésének költségeihez)

50.000,- Ft
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Somogy Táncegyüttes Alapítvány
(jubileumi rendezvény költségeihez)

50.000,- Ft

Mártírok és Hősök Közalapítvány
(programjaik megvalósításához)

25.000,- Ft

Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja. Egyben köszönetét fejezi ki a Somogy Megyei Idősügyi Tanács tagjainak áldozatos társadalmi tevékenységéért, amelyet a
megye idős embereinek érdekében végeznek.

Pro Pannonia Kiadó Alapítvány
(Kopogtat a világvége című regény megjelentetéséhez)

50.000,- Ft

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. június 30.

20.000,- Ft
Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány
(Hervérné Kanyó Andrea „Olvassunk
együtt!” olvasási versenyének költségeihez)

80/2009.(IV.12.) KH
Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

50.000,- Ft
A Somogy Megyei Közgyűlés

Szárnyas Szó Alapítvány (Vikár
Béla Kórus)
(Bohuslav Martinu VI. Nemzetközi Kórusverseny részvételéhez)
200.000,- Ft
Trianon Társaság Kaposvári Tagozata Turulház Alapítvány
(Trianon Emléknap költségeihez)
Roxinház Alapítvány
(János Vitéz színreviteléhez)
„Aranyló Ősz” Alapítvány
(kerti pavilon építéséhez)

50.000,- Ft

20.000,- Ft

80.000,- Ft

Tüskevárért 2007. Közhasznú Alapítvány
(működési kiadásokra és programok megvalósítására)

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: 2009. június 19.
78/2009.(IV.12.) KH
Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről
A Somogy Megyei Közgyűlés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
79/2009.(IV.12.) KH
Beszámoló a Somogy Megyei Idősügyi Tanács 2008.
évi munkájáról és a 2009. évi feladatairól
A Somogy Megyei Idősügyi Tanács 2008. évi beszámolóját és 2009. évi feladatairól szóló tájékoztatóját a

- a Turisztikai Bizottság által – a Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesületének turista útvonalak felújítására és karbantartására 80 000,- Ft, a
Somogy Megyei Népművészeti Egyesületnek fazekas találkozó szervezésére 50 000,- Ft támogatás
odaítélése, továbbá Magyaratád Község Önkormányzata részére a Pálinkafesztivál megszervezéséhez
200 000 Ft, Csurgó Város Önkormányzata részére az V. Csuszafesztivál megszervezéséhez 200 000 Ft, Vörs Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete részére a Tűzoltók tárcsán-sütő találkozója megszervezéséhez 300 000 Ft, a Siójutért Faluszépítő Egyesület részére a IX. Siójuti bográcsfesztivál megszervezéséhez 300 000 Ft, Gadány
Község Önkormányzata részére a Kukoricás ételek
fesztiválja megszervezéséhez 100 000 Ft,
Balatonboglár Város Önkormányzata részére a
Balatonboglári halászléfőző verseny
megszervezéséhez 250 000 Ft, Mesztegnyő Község Önkormányzata részére a X. Rétesfesztivál megszervezéséhez 300 000 Ft, Nagyszakácsi Község Önkormányzata részére az V. Regionális turisztikai
találkozó megszervezéséhez 300 000 Ft, Szólád
Község Önkormányzata részére a Löszpincesori
bor-, és balatoni lovas fesztivál megszervezéséhez
100 000 Ft, Csurgónagymarton Község Önkormányzata részére a Kukorikú-kukoris fesztivál
megszervezéséhez 100 000 Ft, Patalom Község
Önkormányzata részére a Rizsfesztivál megszervezéséhez 100 000 Ft, Balatonendréd Község Önkormányzata részére a Vadétkek sütő- és főzőversenye megszervezéséhez 300 000 Ft, Tarany Község Önkormányzata részére a Buncekfesztivál és
káposzta étkek főzőversenye megszervezéséhez
200 000 Ft, Nemesdéd Község Önkormányzata részére a Gyümölcsfesztivál megszervezéséhez 150
000 Ft, Lengyeltóti Város Önkormányzata részére
a Diófesztivál megszervezéséhez 100 000 Ft,
Bőszénfa Község Önkormányzata részére a Zselici
tüzes lecsó főzőkavalkád megszervezéséhez 150
000 Ft, a Sarkpont Zrt. részére a Kadarkúti gesztenyés nap megszervezéséhez 100 000 Ft, Sarkpont
Zrt. Szenna Község Önkormányzata részére a III.
Szennai hurkafesztivál megszervezéséhez 250 000
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Ft támogatás pályázati úton történt odaítélése tárgyában –
- az Egészségügyi és Szociális Bizottság által – a
Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező, az intézmény területére
gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről szóló szabályzatát; a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolója és a 2009. évi
munkaterve; 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, a
Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Szakszolgálat,
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, Diákés Gyermekotthon, Kaposvár 2009. évi munkaterve; a Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási,
az Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthon,
Barcs, a Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa,
a Gondviselés Szociális Otthon, Segesd, a Magas
Cédrus Szociális Otthon, Kőkút-Gyöngyöspuszta,
a Park Szociális Otthon, Patalom, a Szeretet Szociális Otthon, Berzence, a Dr. Takács Imre Szociális Otthon, Tab 2009. évi munkaterve; a Marcali
Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyása tárgyában - az Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság által – Kaposvár Megyei Jogú Város által
fenntartott óvodák átszervezése, a hat óvodai központ és az általános iskolai struktúra kialakítása
egy székhely iskola, 11 tagintézmény létrehozásával 2009. július 1-vel; a tabi Általános Iskola és
egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a ZeneiskolaAlapfokú Művészetoktatási Intézmény a „Szivárvány” Óvoda, a bölcsőde összevonásával történő,
szervezetileg többcélú intézmény létrehozása a
2009/2010-es tanévtől; a bábonymegyeri önállóan
működő napköziotthonos óvoda megszüntetése, a
tabi többcélú nevelési-oktatási intézményhez történő tagintézménykénti csatlakozása 2009. augusztus 31-ével; Kaposmérő gesztorságával a
Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közös fenntartású közoktatási intézmény létrehozása, Kaposmérő, Kaposfő, Kiskorpád,
Kisasszond, Gige, Jákó, Bárdudvarnok, Szenna,
Zselickisfalud,
Szilvásszentmárton,
Patca,
Kaposszerdahely települések együttműködésével,
az általuk fenntartott óvodák, általános iskolák
önállóságának megszüntetésével, tagintézményi
csatlakozásával; kaposmérői székhellyel a Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megalapítása; a balatonszentgyörgyi
„Margaréta”
Óvoda
tagintézménykénti csatlakozása a balatonszentgyörgyi „Dobó István” Általános Iskolához 2009.
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szeptember 1-től; Segesd-Tarany Közoktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozása 2009. július
1-vel, amely működteti a Segesd-Tarany Általános
Iskola, Óvoda, Könyvtár és Pedagógiai Szakszolgálat közös igazgatású intézményt, mivel azok
összhangban vannak a Somogy Megyei Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-működtetési
és Fejlesztési Tervben megfogalmazottakkal; a
Somogyi TISZK Baross Gábor Közép-és Szakiskola , Siófok; a Perczel Mór Gimnázium, Siófok; a
Mátyás Király Gimnázium, Fonyód; a Somogy
Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár
Esélyegyenlőségi Intézkedési tervét; a Perczel Mór
Gimnázium módosított pedagógiai programja; Kutas, Lábod, Beleg, Kisbajom, Szabás, Nagykorpád
és Rinyabesenyő községek önkormányzatai fenntartásában működő közoktatási intézmények
2009/2010-es tanévtől Kutas-Lábod Miktrotérség
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény egységében Kutas Révkomáromi János Általános Iskola
székhellyel, Lábod iskola, Kutas-óvoda, Lábodáltalános iskola, óvoda, Rinyabesenyő-óvoda, Kisbajom-óvoda, Beleg-óvoda, Szabás-óvoda, Nagykorpád-óvoda tagintézményekkel való működése;
Balatonföldvár Kistérségi Oktatási Központ létrehozásával, 2009. augusztus 1-től a balatonföldvári
Gróf Széchenyi Imre Általános Iskola fenntartói
jogának átvételével, az óvoda, zeneiskola és a
bálványosi óvoda tagintézményi integrációja;
Nagyatádi Közoktatási Intézmény szervezeti egységébe a Háromfa-Bakháza községek 1-6. évfolyamos
általános
iskola
és
az
óvoda
tagintézménykénti csatlakozása 2009. augusztus 1től, mivel azok összhangban vannak a Somogy
Megyei Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Tervben megfogalmazottakkal jóváhagyása tárgyában –
- az Ifjúsági és Sport Bizottság által – Tüskevári
Sport Egyesületnek (Kaposvár) Kosárlabda amatőr
kupára 30.000,-Ft; Barcsi VSE Judó Szakosztálynak Judó Regionális Rangsorversenyre 30.000,-Ft;
Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesületének XXI. Zselic 20,30,50 és 120 km-es természetjáró teljesítménytúrára 30.000,-Ft; MA-VIK
Triatlon Clubnak (Kaposvár) XVI. Gyermek, serdülő és sprint távú duatlon ranglista versenyre
40.000,-Ft; Bolhásért Érdekvédelmi Egyesületnek
Kistérségi Sportnapra 15.000,-Ft; „Mozdulj!”
Lellei Diáksport Egyesületnek Kishegy Kupa kerékpáros
versenyre
30.000,-Ft;
Somogy
Judosportjáért Alapítványnak (Kaposvár) Déldunántúli Regionális Rangsorversenyre 30.000,-Ft;
Somogy Megyei Kézilabda Szövetségnek (Kaposvár) I. Somogy Megyei Kézilabda Gálára 50.000,Ft; Barcsi Városi Szabadidősport Egyesületnek
XVIII. Barcs-Virovitica Határfutásra, országok
közötti félmaratoni futóversenyre 50.000,-Ft; Barcsi Városi Sport Egyesület Vizitúra és Sport Szak-
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osztályának Nepomuki Szent János Vizi Sportnapra 30.000,-Ft; Somogy Megyei Ifjúsági Egyesületnek (Kaposvár) VII. Somogyi Ifjúsági Megyenapra
150.000,-Ft; Somogy Megyei Ifjúsági Egyesületnek (Kaposvár) Somogy Megyei Ifjúsági Találkozóra 100.000,-Ft; Középiskolások Szövetségének
(Kaposvár) Diákönkormányzati vezetőképző táborra 150.000,-Ft támogatás biztosítása tárgyában
–
- a Pénzügyi Bizottság által – a Somogy Megyei
Kéményseprő Kft. 2008. évi beszámolójának, mérleg és eredmény kimutatásának, könyvvizsgálói jelentésének, 2009. évi üzleti tervének, a Somogyi
Média Kft. 2008. évi egyszerűsített beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének, 2009. évi üzleti
tervének, a Somogy Televízió Kht. 2008. évi egyszerűsített beszámolójának, mérleg szerinti eredményének, könyvvizsgálói jelentésének, 2009. évi
üzleti tervének, a Rutin Műsorszolgáltató és Információs Kht. 2008. évi egyszerűsített beszámo-
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lójának, és kiegészítő mellékletének, valamint a
Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi éves ellenőrzési jelentésének, a Beruházásszervező és a
Munka-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás
2008. évi tevékenységéről szóló beszámolójának
elfogadása tárgyában –
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi.
81/2009.(IV.12.) KH
Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés elnöke által
2009. április-május hónapokban engedélyezett előirányzat és feladat-módosításokat tudomásul veszi.

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:

Nettó 5 Millió Ft feletti szerződések
Somogy Megyei Önkormányzat Drávakastély Szociális Otthona, Drávatamási

Ssz.

megnevezése
(típusa)

Tárgya

szerződést kötő fél
neve

értéke
(millió Ft)

határozott időre
kötött szerződésnél
annak időtartama

1.

Szolgáltatás

Textília mosás

Uniglas-2005 Kft.

5,64

2009.02.192009.05.25.

2.

Árubeszerzés

Élelmiszer

Kaffka Kft.

5,131

2008.11.242009.04.06.

3.

Árubeszerzés

Élelmiszer

Z+D Nagyker Kft.

5,15

2008.11.062009.04.10.

4.

Szolgáltatás

Áramszolgáltatás

E-ON Zrt.

5,072

2008.10.022009.05.05.

5.

Szolgáltatás

Vízszolgáltatás

DéldunántúliRegionális Vízmű

5,179

2008.10.132009.05.07.

6.

Szolgáltatás

Gázenergia szolgáltatás

Termofarm Kft.

5,532

2009.01.212009.02.27.
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7.

Szolgáltatás

Gázenergia szolgáltatás
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Termofarm Kft.

2009.02.272009.03.31.

5,131

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

Ssz.

megnevezése
(típusa)

tárgya

szerződést kötő fél
neve

értéke
(millió Ft)

határozott időre
kötött szerződésnél
annak időtartama

1.

Szolgáltatási szerződés

Áram- és gázenergia szolgáltatás

E-on Energiaszolgáltató Kft.

12,017

2009.01.01-től
folyamatos

200.000 Ft feletti támogatások
Dátum
2009.

Támogatás kedvezményezettje

Támogatás
összege (Ft)

Támogatási program
megvalósítási helye

Támogatás
célja

03.12.

Barcs Város Önkormányzata

18.150.000

barcsi nevelési és oktatási intézmények

kötelező térségi feladatok ellátása

03.18.

Homokszentgyörgy
Község Önkormányzata

1.463.731

7537 Homokszentgyörgy,
Kossuth u. 5.

03.18.

Barcs Város Önkormányzata

300.000

7570 Barcs,
Bajcsy-Zs. u. 46.

03.19.

Somogy Megyei Sportszövetség

500.000

7400 Kaposvár,
Fő u. 101.

03.24.

Nagyatád Város Önkormányzata

15.400.000

7500 Nagyatád

falugondnoki gépjármű cseréje
helyi védelmi igazgatás feladatainak ellátására
Somogy Megye Legjobb Sportolói Gálaest
rendezési költségeire
kötelező térségi feladatok ellátása

03.24.

Marcali Város Önkormányzata

23.650.000

8700 Marcali

kötelező térségi feladatok ellátása

12.500.000

8600 Siófok

kötelező térségi feladatok ellátása

300.000

7570 Barcs

barcsi aliroda működési kiadásaira

300.000

8700 Marcali

marcali aliroda működési kiadásaira

300.000

8681 Látrány

látrányi aliroda működési kiadásaira

300.000

7500 Nagyatád

nagyatádi aliroda
működési kiadásaira

300.000

8840 Csurgó

csurgói aliroda működési kiadásaira

1.150.000

Somogy megye

versenyrendszer működtetésére

03.24.
03.30.

03.30.
03.30.
03.30.

03.30.
04.01.

Siófok Város Önkormányzata
SMTCKÖ - DélSomogyi Cigányok
Közhasznú Szervezete
SMTCKÖ - Marcali
Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
SMTCKÖ – Látrányi
Romákért Egyesület
SMTCKÖ – Cigány
Kisebbségi Önkormányzat Nagyatád
SMTCKÖ – Csurgó és
Környéke Roma Nők
Egyesülete
Somogy Megyei Diáksport Szövetség

04.01.

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

340.000

Somogy megye labdarúgó
létesítményei

versenyrendszer működtetésére

04.01.

Somogy Megyei Sportszövetség

2.085.000

7400 Kaposvár,
Fő u. 101.

sportági szakszövetségek működtetésére
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Dátum
2009.

Támogatás kedvezményezettje

Támogatás
összege (Ft)

Támogatási program
megvalósítási helye

04.01.

Somogy Megyei Szabadidősport Szövetség

375.000

kiskörzeti sportszervezői hálózat

04.20.

Lovasakadémia Sport
Club

2.000.000

7400 Kaposvár,
Guba S. u. 40.

körzeti, megyei sportrendezvények szervezésére
Mesterek tornája XXI.
Világkupa

05.04.

Somogyjád Község
Önkormányzata

598.500

7443 Somogyjád,
Kossuth u. 42.

falugondnoki gépjármű cseréje

05.04.

Gadány Község Önkormányzata

823.509

8715 Gadány,
Fő u. 81.

falugondnoki gépjármű cseréje

05.04.

Hosszúvíz Község Önkormányzata

703.491

8716 Hosszúvíz,
Fő u. 45.

falugondnoki gépjármű cseréje

572.960

7283 Somogyacsa,
Kossuth u. 187.

falugondnoki gépjármű cseréje

500.000

7400 Kaposvár,
Fő u. 37-39.

működés

598.000

7453 Mernye,
Lenin u. 14.

falugondnoki gépjármű cseréje
falugondnoki gépjármű cseréje
Női Ifjúsági EB nagyatádi kvalifikációjának
megrendezésére

05.04.
05.04.
05.05.

Somogyacsa Község
Önkormányzata
Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei
Szövetsége
Mernye Község Önkormányzata

Támogatás
célja

05.05.

Polány Község Önkormányzata

652.000

7458 Polány,
Fő u. 23.

05.05.

Nagyatád Város Önkormányzata

400.000

7500 Nagyatád,
Szent István park 2.

5.710.000

7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.

speciális gyermekotthoni támogatás

300.000

7400 Kaposvár,
Pipacs u. 48.

ruházat, kelléktár

600.000

7621 Pécs,
Király u. 46.

05.06.

05.08.
05.08.

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás
Somogyi Huszárok
Hagyományőrző Egyesülete
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

foglalkoztatási paktumiroda támogatása
megyét bemutató
kiadványok támogatása
Csángóbál megrendezésére

05.18.

Zselic Sport Média
KKT.

250.000

Kaposvár Somogy Sportja
Szerkesztősége

05.18.

Kisebbségekért – Pro
Minoritate Alapítvány

300.000

Budapest, Petőfi Csarnok

200.000

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

működés

750.000

Somogy megye

ösztöndíj átadás

200.000

7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zs. u. 21.

működés

2.000.000

7400 Kaposvár,
Fő u. 12.

Somogy Folyóirat
megjelentetéséhez

711.925

8700 Csömend,
Árpád u. 2.

falugondnoki gépjármű cseréje

703.490

8706 Nikla,
Berzsenyi u. 51.

falugondnoki gépjármű cseréje

05.18.
05.18.
05.18.
05.19.
05.26.
05.26.

SM Faluturizmus Szövetség
Közalapítvány a Somogyi Egyetemistákért és
Főiskolásokért
Somogy Megyei
Néptáncszövetség
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti
Társaság
Csömend Község Önkormányzata
Nikla Község Önkormányzata
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Dátum
2009.

Támogatás kedvezményezettje

Támogatás
összege (Ft)

Támogatási program
megvalósítási helye

Támogatás
célja

05.26.

Somogyfajszi Önkormányzat

835.300

8708 Somogyfajsz,
Kossuth u. 63.

falugondnoki gépjármű cseréje

06.16.

Kapos Art Képző- és
Iparművészeti Egyesület

200.000

7400 Kaposvár,
Toldi M. u. 7.

működés

06.16.

Móricz Zsigmond Művelődési Központ

800.000

7570 Barcs,
Bajcsy-Zs. u. 9.

06.17.

Somogy Megyei Diáksport Szövetség

2.300.000

Somogy megye

06.17.

Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség

340.000

Somogy megye labdarúgó
létesítményei

versenyrendszer működtetésére

06.17.

Somogy Megyei Sportszövetség

2.335.000

7400 Kaposvár,
Fő u. 101.

sportági szakszövetségek működtetésére

„Drávamenti Szépkorú
Nyárköszöntő” rendezvényre
versenyrendszer működtetésére

Működési, fejlesztési célú pénzeszköz átadás
Dátum
2009.
01.27.

01.27.

03.05.
03.11.
03.17.
03.30.

04.16.

04.20.
05.04.
05.04.

05.11.

05.15.

Támogatás kedvezményezettje
Közoktatási Közalapítvány
Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
SMTCKÖ –
Nonprofit Kft.
Somogy Televízió
Kht.
Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács
SMTCKÖ - „Somogyi
Roma Esély”
Nonprofit Kft.
Duna-Dráva-Száva
Euregionális Együttműködés Horvátország
Egyesület
TIOP
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás
Közoktatási Közalapítvány
SMTCKÖ – Cigány
Kisebbségi Önkormányzatok Somogy
Megyei Társulása
SMTCKÖ – Somogyi
Roma Esély Nonprofit
Kft.

Támogatás
összege (Ft)

Támogatási program
megvalósítási helye
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

közalapítványok szakmai tevékenysége

3.500.000

1055 Budapest,
Bihari János u. 5.

Bursa Hungarica ösztöndíj

500.000

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

törzstőke kifizetés

9.000.000

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

működés

4.744.252

Támogatás célja

2.000.000

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

294.214

Horvátország

tagdíj

3.650.000

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

saját erő átvezetése

807.000

7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.

I. negyedévi tagdíj

4.733.378

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

központi normatív támogatás átvezetése

313.560

7570 Barcs,
Széchenyi u. 2.

közhasznú foglalkoztatás

800.000

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

közhasznú foglalkoztatás

358.500

I. félévi tagdíj
működés
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Dátum
2009.

Támogatás kedvezményezettje

Támogatás
összege (Ft)

Támogatási program
megvalósítási helye
7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

Támogatás célja

05.18.

TIOP

350.000

05.18.

DDOP

6.267.843

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

saját erő átvezetése

05.19.

Kaposvári Egyetem

10.000.000

7400 Kaposvár,
Guba Sándor u. 40.

pedagógiai szakmai
szolgáltatás

06.15.

TIOP

4.150.000

7400 Kaposvár,
Csokonai u. 3.

saját erő átvezetése

06.17.

Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

304.030

1054 Budapest, Szemere u.
7.

mobilitás program

saját erő átvezetése

Nettó 5 millió Ft feletti szerződések
Szerződést kötő felek

Nettó értéke

Tárgya

Típusa

Lejárat

TAL-TECH Informatikai és
Szolgáltató Kft.

7.584.000

Somogyi TISZK infrastrukturális fejlesztése

megbízási

2011.03.31.

Tender-Network Tanácsadó
Kft.

6.217.900

Somogyi TISZK infrastrukturális fejlesztése

megbízási

2011.03.31.

ÉSZ-KER Kft.

16.650.000

Somogyi TISZK infrastrukturális fejlesztése

megbízási

2009.12.31.

Evision 2002 Kft.

6.000.000

engedélyezési és kiviteli
tervdokumentáció elkészítése

megbízási

2009.06.30.

Caminus Zrt.

14.530.910

9 intézmény világításkorszerűsítés

vállalkozási

határozatlan

Caminus Zrt.

10.369.810

6 intézmény világításkorszerűsítés

vállalkozási

határozatlan

Caminus Zrt.

21.392.128

Irodaház fűtéskorszerűsítés

vállalkozási

határozatlan

Bíró Norbert

5.740.000

tanácsadás

megbízási

2010.09.30.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

7.000.000

Bursa Hungarica ösztöndíj

megállapodás

2009.09.01.

vállalkozási

2009.06.30.

vállalkozási

2009.06.30.

Investment Kft.

12.916.667

Investment Kft.

6.916.667

fizikai és
infokommunikációs akadálymentesítés
(Magas Cédrus Szoc.
Otthon)
fizikai és
infokommunikációs akadálymentesítés
(Park Szoc.Otthon)
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Típusa

Lejárat

fizikai és
infokommunikációs akadálymentesítés
(Mathiasz János Középiskola és Szakközépiskola)
fizikai és
infokommunikációs akadálymentesítés
fizikai és
infokommunikációs akadálymentesítés
(Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ)

vállalkozási

2009.05.31.

vállalkozási

2009.06.30.

vállalkozási

2009.05.31.

Investment Kft.

19.095.284

Investment Kft.

6.916.667

Investment Kft.

15.449.000

Marcali Város Önkormányzata

47.300.000

kötelező térségi feladatok
támogatása

támogatási

2009.12.31.

Nagyatád Város Önkormányzata

30.800.000

kötelező térségi feladatok
támogatása

támogatási

2009.12.31.

Siófok Város Önkormányzata

25.000.000

kötelező térségi feladatok
támogatása

támogatási

2009.12.31.

Barcs Város Önkormányzata

36.300.000

kötelező térségi feladatok
támogatása

támogatási

2009.12.31.

Baumix Kft.

10.295.482

épület felújítás

vállalkozási

2009.06.30.

Dél-Dunántúli Önkormányzati
Regionális Társulás

11.420.000

speciális gyermekotthoni
ellátás

támogatási

2009.12.31.
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A „Tudományos Életért” Közalapítvány
2008. évi közhasznúsági jelentése
2008. évi bevételek:
Kamat bevétel:
KMJV támogatás:
SM Önkormányzat támogatás:
APEH SZJA 1%-a:
Egyéb

65.014,- Ft
1.203.000,- Ft
200.000,- Ft
121.595,- Ft
16.000,- Ft

Bevétel összesen:

1.605.609,- Ft

2008. évi kiadások:
Ösztöndíjak
Bankköltség:
Egyéb költség:

1.055.000,- Ft
20.380,- Ft
376.612,- Ft

Kiadások összesen:

1.451.992,-Ft

Mérleg szerinti eredmény:

153.617,- Ft

1. A közalapítvány kuratóriumának tagjai 2008. évben személyi juttatásban nem részesültek,
tevékenységüket társadalmi munkában végzik.
2. A 2008. évi mérleg szerinti eredményt a 2009. évi tudományos ösztöndíjak támogatására
fogja felhasználni.

Kaposvár, 2009. január 21.

Dr. Csapó János sk.
a kuratórium elnöke
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