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függő illetménynövekedés 13.462,- Ft, magasabb
vezetői pótléka 55.000,- Ft, összes illetménye
260.800,- Ft (százasokra kerekítve), besorolása
H/9.

I. rész
SZEMÉLYI ÜGYEK

112/2010.(XII.10.) KH

4.

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója részére a prémiumévek programban történő
részvétel lehetőségének felajánlása
1.

2.

3.

A Somogy Megyei Közgyűlés felajánlja Porczió
Györgyné, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi
Központ igazgatója részére a prémiumévek programban való részvételt.
A prémiumévek programban való részvételhez
történő hozzájárulással egyidejűleg Porczió
Györgyné magasabb vezetői munkaköre megszűnik.

114/2010.(XII.10.) KH
A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonya megszüntetése
A Somogy Megyei Közgyűlés
1.

Dr. Költő László, a Somogy Megyei Múzeumok
Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát 2011. 01. 01. napjával kezdődő nyolc hónap
felmentési idővel 2011. 08. 31. napjával megszünteti. A felmentési időtartamon belül 2011. 01. 01.
napjától 2011. 02. 02. napjáig munkavégzésre kötelezi úgy, hogy a 2011. évi 35 nap rendes szabadságából a 2011. 08. 31. napjáig őt időarányosan
megillető 23 nap szabadságát kiadja, majd ezt követően 2011. 02. 03. napjától 2011. 08. 31. napjáig
mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

2.

Megköszöni dr. Költő Lászlónak, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságán több évtizeden keresztül végzett munkáját.

3.

Tudomásul veszi és megerősíti, hogy a Somogy
Megyei Múzeumok Igazgatósága SZMSZ-ében
meghatározott állandó, általános jog- és felelősségkörrel felruházott igazgató-helyettes, Ábrahám
Levente (szül.: Dudar, 1960. 05. 25., an.: Vajda
Anna, lakcíme: 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 12.)
látja el az intézményvezetői feladatokat az intézményvezetői álláshelyre kiírandó pályázat eredményes
elbírálásáig.
Garantált
illetménye
248.359,- Ft, további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés
17.385,- Ft, magasabb vezetői pótléka 55.000,- Ft,
nyelvpótlék 10.000,- Ft, tudományos kutatói, oktatói pótlék 10.000,- Ft, összes illetménye 340.700,Ft (százasokra kerekítve), besorolása J/10.

4.

Felkéri a közgyűlés elnökét a közalkalmazotti
jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére, valamint az intézményvezetői feladatok ellátására kiírandó pályázat
előkészítésére.

Felelős:
Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
113/2010.(XII.10.) KH

A Somogy Megyei Közgyűlés:
1.

Varga Róbert, a Megyei és Városi Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát 2011. január
1. napjával kezdődő 8 hónap felmentési idővel
2011. augusztus 31. napjával megszünteti. A felmentési időtartamon belül 2011.01.01. napjától
2011.02.02. napjáig munkavégzésre kötelezi úgy,
hogy a 2011. évi 35 nap rendes szabadságából a
2011.08.31. napjáig őt időarányosan megillető 23
nap szabadságát kiadja, majd ezt követően
2011.02.03. napjától 2011.08.31. napjáig mentesíti
a munkavégzési kötelezettség alól.

2.

Megköszöni Varga Róbertnek a Megyei és Városi
Könyvtárban több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő színvonalú munkáját.

3.

Tudomásul veszi és megerősíti, hogy a Megyei és
Városi Könyvtár SZMSZ-ében meghatározott
igazgató-helyettes, Köpflerné Szeles Judit (szül.:
Kaposvár, 1962. 02. 04., an.: Sipos Anna, lakcíme:
7261 Taszár, Széchenyi utca 145.) látja el az intézményvezetői feladatokat az intézményvezetői
álláshelyre kiírandó pályázat eredményes elbírálásáig. Garantált illetménye 192.308,- Ft, további
szakképesítés, szakképzettség elismerésével össze-

Felkéri
a
közgyűlés
elnökét,
hogy
a
közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

A Somogy Megyei Közgyűlés Porczió Györgyné
határozatlan idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozott idejű – heti legfeljebb 12 óra
időtartamú – jogviszonnyá módosítja.

A Megyei és Városi Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonya megszüntetése

2011/1.SZÁM

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 24.
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képviseletében Dr. Halmosné dr. Skrinyár Judit
felügyelő bizottsági tagságát kezdeményezze.

115/2010.(XII.10.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal aljegyzőjének kinevezése
A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei főjegyző javaslatára Beckerné Hódos Eszter Dianát, a Somogy
Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Főosztály
főosztályvezető-helyettesét 2011. január 1-jei hatállyal
– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
36.§ (1) bekezdése, és a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (3) bekezdésének megfelelően – határozatlan időre – a Somogy Megyei Önkormányzat aljegyzőjévé kinevezi. Havi illetményét
550.000 Ft-ban, azaz Ötszázötvenezer forintban állapítja meg.
Felelős: Dr. Vörös Tamás, megyei főjegyző
Határidő: 2011. január 1.

Felelős:

Csorba Ottó, a Pénzügyi Bizottság
elnöke
Határidő: 2011. június 1.
4./

5./

A közgyűlést képviselő személyeknek más testületekbe történő delegálása
A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnökének Witzmann Mihályt, a közgyűlés
nem közgyűlési tag alelnökét delegálja.

A Somogy Megyei Közgyűlés az önkormányzati ciklus időtartamára az alábbi tagokat delegálja
a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bizottságaiba tanácskozási jogú résztvevőként:

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 31.
6./

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 31.
a./ A Somogy Megyei Közgyűlés a 100%-ban
önkormányzati tulajdonú Somogy Média Kft.
Felügyelő Bizottságába az önkormányzati ciklus
idejére kezdeményezi
Székely Benke László
Holovits Huba
Csik László
tagok megválasztását.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 31.
b./ A Somogy Megyei Közgyűlés javasolja a
Pénzügyi Bizottságnak, hogy a Somogyi Esély
Non-profit Kft. aktuális taggyűlésén 2011. június 1-jei időponttól a megyei önkormányzat

A Somogy Megyei Közgyűlés az 1997. évi
XXXI. tv. 35. § (2) d) pontja alapján a bentlakásos gyermekvédelmi szakellátó intézmények érdekképviseleti fórumaiba az alábbi tagokat delegálja:
- SMÖ Gyermekvédelmi Igazgatósága, Marcali
Majer István
- SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési Tanácsadó
Horváth István
- Sm-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon,
Somogyvár
Hidvégi József

Ellenőrző Bizottság:Mészáros Miklós
Etikai Bizottság:
Szamosi Lóránt

3./

A Somogy Megyei Közgyűlés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. 99. § (3) bekezdése alapján a bentlakásos szociális intézmények érdekképviseleti
fórumaiba az alábbi tagokat delegálja:
- SMÖ Dr. Takács Imre Szociális Otthona, Tab
Csorba Ottó
- SMÖ Szeretet Szociális Otthona, Berzence
Ormai István
- SMÖ Gondviselés Szociális Otthona, Segesd
Ágoston Gábor

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 31.
2./

A Somogy Megyei Közgyűlés az önkormányzati ciklus idejére a Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió Társulási Tanácsába a közgyűlés
elnöke mellett Jakó Gergelyt, a közgyűlés alelnökét delegálja.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 31.

116/2010.(XII.10.) KH

1./
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Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 31.
7./

A Somogy Megyei Közgyűlés az önkormányzati ciklus idejére a Balaton Régió Közbiztonsági
Tanácsadó Testületébe Witzmann Mihályt, a
közgyűlés alelnökét delegálja.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 31.
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A Somogy Megyei Közgyűlés az önkormányzati ciklus időtartamára az alábbi személyeket delegálja, ill. felkéri a Somogy Megyei Idősügyi
Tanácsba:
A tanács elnöke:
A tanács titkára:

Papp György nyugdíjas
gyógypedagógus
Tóth Barnabás ifjúsági referens, SMÖH

A tanács tagjai:
Stickel János elnök, Nyugd. Szerv. Sm-i Szövetsége
Dr. Sótonyi Tiborné megyei titkár, Magyar Vöröskereszt
Csonka Béla, Kaposvári Nyugdíjas Egyesület
Varga Józsefné, Kaposvár és Térsége Nyugdíjas
Társulás
Fülep István, Rinyamenti Nyugdíjas Kistérségi
Társulás
Ungvárszky Imre plébános, Római Katolikus
Egyház
Nagy Csaba lelkész, Református Egyház
Szemerei János esperes, Evangelikus Egyház
Dr. Mátrai Márta országgyűlési képviselő
Majer István tanácsnok
Tóth István nyugdíjas vállalkozó
Dr. Kynsburg Béla háziorvos
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 31.
9./

A Somogy Megyei Közgyűlés az Európai Régiók Gyűlése, a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés, valamint a MuraDráva Eurorégió bizottságaiba és munkacsoportjaiba az alábbi személyeket választja meg az
önkormányzati ciklus idejére:
Európai Régiók Gyűlése
- Európai Régiók Gyűlése Éves Közgyűlése
Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
- A Bizottság (intézményi ügyek, és K-Ny-i
együttműködés)
Jakó Gergely, a közgyűlés alelnöke
- B Bizottság (szociális ellátás, közegészségügy,
foglalkoztatás)
Majer István tanácsnok
- C Bizottság (regionalizmus, infrastruktúra,
környezetvédelem, turizmus)
Sárdi Árpád
- D Bizottság (kultúra, oktatás, ifjúság, sport)
Witzmann Mihály, a közgyűlés alelnöke
Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés
- Végrehajtó Bizottság
Feigli Ferenc

2011/1.SZÁM

- Gazdasági Infrastrukturális Bizottság
Kövér István Attila
- Kisebbségi Bizottság
Németh Lajos
- Sport Koordinációs Bizottság
Dr. Gyenesei István
- Területfejlesztési Bizottság
Füstös János
Mura-Dráva-Eurorégió
- Egészségügyi és Szociális Munkacsoport
Nábrádi Csilla
- Esélyegyenlőségi és Kisebbségi Munkacsoport
Filebics Magdolna
- Gazdasági, Infrastrukturális és Agrár Munka
csoport
Baloghné Molnár Ida
- Idegenforgalmi Almunkacsoport
Kovács-Kiss Krisztina
- Környezetvédelmi és Ökológiai Munkacsoport
Kocsisné Dobos Ildikó
- Közigazgatási és Informatikai Munkacsoport
Pázmány Gábor
- Oktatási, Kulturális és Sport Munkacsoport
Tóth Norbert
- Tudományos és Innovációs Munkacsoport
Lőrincz Sándor
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 31.
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II. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
RENDELETEI

-

A Somogy Megyei Közgyűlés

-

24/2010.(XII.10.)

-

önkormányzati rendelete

-

a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.29.) rendelet
módosításáról

-

A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) és 18. § (1) bek.
felhatalmazása alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint
állapítja meg.
1. §

-

(1) Az SZMSZ 20.§-ának megnevezése az alábbiak
szerint módosul:
„A közgyűlés összehívása”

-

2. §
(1) Az SZMSZ 22.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„A közgyűlés üléseire meghívandók köre
22. §
(1) A közgyűlés üléseire a közgyűlés tagjai mellett
tanácskozási joggal elektronikusan kiküldött
meghívó útján meg kell hívni:
a) a megyei főjegyzőt,
b) a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökét,
c) a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
vezetőjét,
d) az előterjesztőt, amennyiben nem közgyűlési
tag,
e) az önkormányzat könyvvizsgálóját,
f) azt a személyt, intézmény-, illetve szervezet
vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a
napirend tárgyalásához szükséges, erre az
előterjesztő tesz javaslatot.
(2) A közgyűlés ünnepi ülésére – minden évben
Megyenapon, a január 6-án tartandó ünnepi
közgyűlésre – a közgyűlés tagjai mellett részvételi
joggal, elektronikusan kiküldött meghívó útján
meg kell hívni:
- a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökét,
- a megyei főjegyzőt,
- a „Somogyért” Kitüntető Díj (1997. június 23át megelőzően
Cím) kitüntetettjeit, és a
„Somogy
Megye
Megbízottja”
cím
mindenkori birtokosait,

-

a megyében megválasztott országgyűlési
képviselőket,
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterét,
a Somogy megyei községek, nagyközségek,
városok polgármestereit, akik nem tagjai a
közgyűlésnek,
a gazdasági kamarák vezetőit, gazdasági
érdekképviseletek vezetőit,
a területi kisebbségi önkormányzatok elnökeit,
a Magyar Államkincstár illetékes területi
igazgatóságának igazgatóját,
a megyei bíróság elnökét
a megyei főügyészség vezetőjét,
a megyei rendőrfőkapitányt,
az Állami Számvevőszék Somogy megyei
Kirendeltségének vezetőjét,
Társadalmi
Egyesületek
Szövetségének
elnökét,
Nyugdíjas
Egyesületek
Szövetségének
elnökét,
Vöröskereszt Megyei Szervezetének vezetőjét,
Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület
vezetőjét,
Somogyiak Baráti Körének vezetőjét
Műszaki és Természettudományi Egyesületek
Szövetségének
Somogy
Megyei
Szervezetének vezetőjét,
az
önkormányzat
területén
folyó
érdekegyeztetésben
résztvevő
szakszervezeteket,
a Somogy Megyei Civil Fórum Szakmai
Tanácsának delegáltjait.
A közgyűlés ülésének időpontját közzé kell
tenni.”
3. §

(3)

(1) Az SZMSZ 73.§ (5) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
(2) „Gazdálkodási Főosztály”
4. §
(1) Az SZMSZ 6. sz. melléklet B/II. Fejezet Pénzügyi
Bizottságra vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:
„II.
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
1/a Átruházott hatásköre:
1.1. Jóváhagyja a megyei fenntartású intézményekre és a megyei önkormányzati hivatalra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és az éves ellenőrzési jelentést. (Ötv. 92. § (6.) bek.)
1.2.

Vizsgálja az intézmények kihasználtságát,
ennek függvényében költségvetésük és tevékenységük módosítására javaslatot tesz.
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1.3.

1.4

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Gyakorolja az önkormányzati vagyonrendeletben meghatározott véleményezési, előzetes hozzájárulási, egyetértési és döntési jogosítványokat (16/2005.(XII.26.) ÖR. 7. § (2),
(3), (4), (6) bek., 9. § (1) bek., 10. § (1) (2)
bek., 1. § (3) bek., 12. § (’) (2) bek. 13. §, 15.
§ (3) bek.)
Dönt a Költségvetési Ellenőrzési Társulás és
a Beruházás Szervező Társulás, a Munka- és
Tűzvédelmi Társulás valamint a Somogy
Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet
tevékenységéről szóló évenkénti beszámoló
elfogadásáról.
A közgyűlés ülésezési szünetében - a Jogi és
Önkormányzati Bizottsággal együtt - dönt
halaszthatatlan esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, kivéve az át nem
ruházható hatásköröket.
Önkormányzati biztost jelöl ki a közgyűlés
döntése alapján költségvetési szervhez, ha
annak elismert tartozásállománya az önkormányzat rendeletében előírt időt és mértéket
meghaladja, amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló
1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy
hitelezői
nem
kezdeményezték
(14/1997.(VI.23.) ÖR., 217/1998.(XII.30.)
Korm. r. 153. §).
Jóváhagyja a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett
az Önkormányzati és Jogi Bizottsággal
együttes ülésen dönt pályázat beadása előtti
jóváhagyásáról abban az esetben, amikor
nem megoldható a pályázat soron következő
közgyűlésre való előterjesztése a beadási
határidőt megelőzően(117/2008.(IX.26.)KH.
Kistelepülési Fejlesztési Támogatás pályázatainak elbírálása (5/2008.(II.08.)KH

1/b. Saját hatásköre (Ötv.):
1.10. Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál és
intézményeinél a költségvetési bevételek
alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre.
1.11. Figyelemmel
kíséri
az
önkormányzat
vagyonának változását (növekedés, csökkenés),
értékeli az azt előidéző okokat.
1.12. Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek
indokait és gazdasági megalapozottságát.

2011/1.SZÁM

1.13. Az
önkormányzatnál
és
intézményeinél
ellenőrizheti
a
pénzkezelési
szabályzat
megtartását, a bizonylati rend és bizonylati
fegyelem érvényesítését.
1.14. Az önkormányzati hivatalnál és intézményeinél
végzett
vizsgálatainak a
megállapításait
haladéktalanul közli a közgyűléssel. Ha a
közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem
ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet a bizottság
észrevételeivel együtt megküldi az Állami
Számvevőszéknek.
2) Egyéb feladatköre:
2.1.

Véleményezi az egyéb pénzügyi kihatású
előterjesztéseket, állást foglal az intézmények
pénzmaradványának visszaadásáról.

2.2.

Vizsgálja a kötelező, valamint az önként vállalt
önkormányzati feladatok pénzügyi feltételeit.

2.3.

Állást foglal a megyei fenntartású intézmények
beruházásairól, felújításairól.

2.4.

Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és
egyéb szervekkel együttműködik.”
5. §

(1)

Az SZMSZ 10. sz. melléklete helyébe e rendelet
1. sz. melléklete lép.
6. §

(1) E rendelet a 4. §-a kivételével 2011. január 1-jén
lép hatályba. A 4.§ rendelkezései 2010. december
10-én lépnek hatályba.
Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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Elnöki Tanácsadók

Alelnökök

Humánszolgáltatási
Főosztály

Főjegyzői Titkárság

Megyei Főjegyző

Elnök

- Esélyek Háza
- Önkormányzati és Jogi
Iroda
- Tisztségviselői Iroda

Önkormányzati és Jogi
Főosztály

1. sz. melléklet

Stratégiai
Fejlesztési
Főosztály

Védelmi Koordinációs Igazgatóság

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Megyei Aljegyző

Gazdálkodási Főosztály

- Egészségügyi,
- Költségvetési Iroda
Szociálpolitikai és
- Számviteli Iroda
Gyermekvédelmi Iroda - Pénzügyi Iroda
- Közművelődési Iroda
- Oktatási Iroda

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

- Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda
- Főépítészi Iroda
- Pályázati Iroda
- Területfejlesztési Iroda
- Beruházásszervező Társulás
- Erdészeti és Vadgazdálkodási
Társulás
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A Somogy Megyei Közgyűlés
25/2010.(XII.17.)
önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló
15/1995.(XII.23.) számú ÖR módosításáról
A Somogy Megyei Közgyűlés az 1991. évi XX. tv. 19.
§-ában biztosított hatáskörében és az 1995. évi XLII.
tv. (Kszt.) 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja:
1.

§

A Somogy Megyei Közgyűlés 15/1995.(XII.23.) számú
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendeletének (továbbiakban Kr.) 1.
számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2.

§

(1) A Kr. 2§ (1) bek. első mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ A szolgáltatásokat a Magyar Kémény Kft. (Kaposvár, Petőfi tér 1.) végzi.”
(2) A Kr. 2 § (6) és (7) bekezdésében a Somogy Megyei Kéményseprő Kft. elnevezés helyébe a Magyar
Kémény Kft. lép.
3. §
Ezen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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596.1.250.-

1.250.-

1.098.-

1.098.-

2.324.-

2.324.-

Egyedi gáz lakosság Egyedi gáz közület
2011. évi díj Ft
2011. évi díj Ft

Somogy megyei terület

Magyar Kémény Kft. 2011. 01. 01-től érvényes szolgáltató díjak (25 % ÁFA-t) tartalmaznak

Ft/I. félév
596.1.250.-

Egyedi szilárd lakosság Egyedi szilárd közület
2011. évi díj Ft
2011. évi díj Ft

Ft/II. félév
1.193.-

Ft/fm

59.-

1.193.-

1.507.-

572.-

2.500.-

59.-

1.098.-

572.-

2.324.-

1.507.-

-

-

-

Ft/fm

Ft/db/szint

Mértékegység Egyéb szilárd kémény lakosság Egyéb szilárd kémény közület Egyéb gáz kémény lakosság Egyéb gázkémény közület

Ft/év ill. Ft/4 év

MértékKéménytípus
egység
SZJ. 74.50.150
Egyedi
Egyedi
Üdülő

Kéménytípus
Gyűjtőkémény
Központi kémény
Gyár
kémények
Zártégésterü

3.354.
2011. évi díj Ft
3.933.-

2.568.

Ft/r.óra/fő

Kéményégetés
Ft/db
2 fő kéményseprővel
Rezsióradíj
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Megnevezés

Mérték
egység

Kéményvizsgálat egyedi és gyűjtő kémény SZJ.74.150
Ft/vizsgálat
Lakosság
Kéményvizsgálat egyedi és gyűjtő kémény SZJ.74.150
Ft/vizsgálat
Közület
Kéményvizsgálat
Ft/vizsgálat
Üzemi, központi, gyári
Kéményseprő-ipari felülvizsgálat egyedi kémények esetén tervfelülvizsgálat Rend. egység /
SZJ74.20.310
2 db kémény
Méretezés ellenőrzés
SZ.J.7470.150
Komplex műszaki
mérnökóra/Ft
Szakvélemény

2011. évi bruttó díj Ft

10.350.13.220.20.465.6.015.-

3.930.-
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1. számú függelék

A Magyar Kémény Kft.
Somogy megyei területére vonatkozó
2011. évi díjkalkulációja
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A Magyar Kémény Kft. Somogy megyei területének
2010. évi várható bevételei
és 2011. évi tervezete

Összegek: 1000.-Ft-ban
Számla
osztály
Sormunka lakossági

2010. évi
terv

2010. évi
várható

2011. évi
tervezett

9111

53.000

53.500

56.000

9112

17.000

18.000

18.000

Sormunka összesen:

911

70.000

71.500

75.000

B. munka

912

8.000

5.500

6.000

Alaptevékenység
árbevétele

91

78.010

77.000

81.000

Alaptevékenység
egyéb bevételei*

92

10

50

60

Egyéb
Értékvesztés visszaírása

96
966

300
200

500
100

300
200

Pénzügyi műveletek
bevételei

97

500

300

300

98

-

-

-

1.000

900

800

79.010

77.900

81.800

közületi

Egyéb bevételek**

Rendkívüli bevétel
Alaptevékenység egyéb
bevételei és egyéb bevételek
Bevétel összesen:
*
**

bérleti díjak, közvetített szolgáltatások (iroda, víz, villany)
káresemények, leírt követelések bevétele, kapott támogatások
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A Magyar Kémény Kft. Somogy megyei területének
2010. évi várható költségei
és 2011. évi tervezete

Számla
osztály

Összegek: 1000.-Ft-ban
2010. évi
2011. évi
várható
tervezett

2010. évi
terv

Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltség

51

9.500

10.500

11.500

Igénybe vett
szolgáltatások

52

9.800

9.000

9.200

Egyéb szolgáltatások

53

2.500

2.500

2.000

Közvetített szolgáltatások

815

-

-

-

Bérköltség *

54

34.000

33.500

34.500

Személyi jellegű
egyéb kifizetések **

55

5.000

4.500

5.000

Bérjárulékok

56

10.000

10.000

10.500

Értékcsökkenés

57

2.600

2.400

2.500

Aktivált saját teljesítmények értéke

58

72.400

75.200

Személyi jellegű ráfordítások

Összes költség

*
**

73.400

Fizikai, szellemi dolgozók bére, megbízási, tisztelet díjak.
Betegszabadság, étkezési utalvány, kommunális adó.
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A Magyar Kémény KFT Somogy megyei területének
2010. évi várható gazdálkodási eredménye
és 2011. évi tervezete

Összegek: 1000.-Ft-ban
Számla
osztály

2010. évi
terv

2010. évi
várható

2011. évi
tervezett

Bevétel összesen

79.010

77.900

81.800

Költség összesen

73.400
5.610

72.400
5.500

75.200
6.600

Egyéb és rendkívüli
fordítások
Egyéb ráfordítások*
Egyéb
Értékvesztés
Cégautó adó
Iparűzési egyéb adó
Behajthatatlan
követelések leírása

861-863
866
8671
8672

200
300

200
300

250
400

2.800

3.000

3.500

869

200

400

715

875

-

-

-

888

100

40

100

Összesen:

3.600

3.940

4.750

Adózás előtti eredmény:

2.010

1.560

1.635

Pénzügyi műveletek
ráfordításai
Egyéb pü. ráfordítás
Rendkívüli ráfordítások

*

Értékesített tárgyi eszközök kivezetése, káresemény miatti költség, bírságok, pótlékok, adók

Mértékegység

4,79

3.354.
-

-

50.2.-

-

Egyedi gáz közület

2.324.
-

Eme- 2011.
lés
évi
%
díj Ft

4,78

Emelés
Ft

1.098. 2.218.
106.-

2.324.
-

2010.
évi
díj Ft

4,77

4,78

-

-

-

-

106.-

69.-

-

4,79

26.-

-

-

2.324.
4,78
4,76 572.1.507.
-

Egyéb gázkémény közület

1.098. 2.218.
106.-

-

4,77

Eme- 2011.
lés
évi
%
díj Ft

Egyedi gáz lakosság

Magyar Kémény Kft. 2011.01.01-től érvényes szolgáltató díjak (25 % ÁFA-t) tartalmaznak.

Egyedi szilárd közület

Somogy megyei Terület

Egyedi szilárd lakosság
2010. Emeévi
lés
díj Ft
Ft

27.-

27.-

Ft/I. félév

569.-

569.-

Egyedi

Ft/II. félév

69.-

4,81

1.098. 2.218.
4,77
3,5
59.- 546.1.438.
-

Egyéb gáz kémény lakosság

Eme- 2011. 2010. Emeévi
lés
évi
lés
%
díj Ft díj Ft
Ft
1.250.
4,77
- 1.048.
50.1.250.
4,77
1.250. 1.048.
50.4,77

Egyedi

Eme- 2011. 2010. Emelés
évi
évi
lés
%
díj Ft díj Ft
Ft
1.193.
4,74
57.596.1.193.
4,74
57.596.1.193. 1.193.
57.-

55.-

4,83

1.138.
-

154.-

26.-

114.-

Ft/év ill. Ft/4 év

3.200

2.500. 1.048.
4,77
4,76 572.57.1.507.
-

Üdülő

2.568.
-

1.193. 2.386.
4,83
3,5
59.- 546.1.438.
-

4,81

-

Egyéb szilárd kémény lakos- Egyéb szilárd kémény közüság
let

Kéménytípus

55.2.-

Ft/db/szint

1.138.
57.-

-

Gyűjtőkémény

Ft/fm

-

Zártégésterü

Gyár
kémények

Központi kémény

Ft/fm

118.-

2011. évi díj Ft

2.450.
-

Emelés %

3.933.-

Ft/db

Emelés Ft

4,88

Kéményégetés
2 fő kéményseprővel

2010. évi díj Ft

183.-

Ft/r.óra/fő

3.750.-

Rezsióradíj

-

Mértékegység

Kéménytípus
SZJ. 74.50.150
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Megnevezés

Méretezés ellenőrzés
SZ.J.7470.150
Komplex műszaki
szakvélemény

Kéményvizsgálat
egyedi és gyűjtő kémény SZJ.74.150
lakosság
Kéményvizsgálat
egyedi és gyűjtő kémény SZJ.74.150
közület
Kéményvizsgálat
Üzemi, központi, gyári
Kéményseprő-ipari
felülvizsgálat egyedi
kémények esetén tervfelülvizsgálat
SZJ74.20.310
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9.875.-

605.-

475.-

4,8

4,79

4,81

6.015.-

20.465.-

13.220.-

10.350.-

2011. évi
bruttó díj
Ft

8.280.-

12.616.-

937.-

4,79

3.930.-

Emelés
%

4,81

10.577.-

19.528.-

275.-

4,8

Emelés
Ft

380.-

4,79

16.372.-

5.740.-

180.-

2010. évi
bruttó díj
Ft

7.900.-

484.-

4,8

4.812.-

3.750.-

2011. évi
nettó díj
Ft

Ft/vizsgálat

10.093.-

750.-

4,79

3.144.-

Emelés
%

Ft/vizsgálat

15.622.-

220.-

4,8

Emelés
Ft

Ft/vizsgálat

4.592.-

144.-

2010. évi
nettó díj
Ft

Rend. egység /
2 db kémény

3.000.-

Mérték
egység

mérnökóra/Ft
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1/2011.(I.4.)

és az 1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. §-ai, valamint a
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. §-a alapján az
alábbi rendeletet alkotja:

önkormányzati rendelete

1. §

a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló a 21/2010. (XI. 23.) számú, 16/2010. (X. 12.)
számú, a 14/2010. (VII. 13.) számú, a 11/2010.
(VI.1.) sz. rendelettel módosított 5/2010. (III.16.)
számú rendelet módosításáról

A Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló
a
21/2010.(XI.23.)
sz.,
a 16/2010.(X.12.) sz., a 14/2010.(VII.13.) sz., a
11/2010.(VI.1.) sz. rendelettel módosított 5/2010.
(III.16.) sz. rendelet (továbbiakban „R”) 3. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:

A Somogy Megyei Közgyűlés

A Somogy Megyei Közgyűlés az 1991. évi XX. tv.
138. § (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében

A közgyűlés, a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetése (kórházzal együtt)
Bevételi főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek,
pénzmaradvány nélkül)
Kiadási főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül)
Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete)
A finanszírozási kiadásokkal növelt hiány összegét
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
felhalmozási célú pénzmaradványt
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
működési célú pénzmaradványt
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési
célú finanszírozási bevételt (kötvény)
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételt (kötvény)
A felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásait (fejlesztési hitelek, kötvény visszafizetés)
ezen belül:
a felhalmozási célú bevételt (finanszírozási célú pénzügyi
bevételek, pénzmaradvány nélkül)
ebből:
a felhalmozási célú kiadást (finanszírozási célú pénzügyi
kiadások nélkül)
ebből:
a beruházások összegét
a felújítások összegét
a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (felhalmozási célú átadás) összegét
a fejlesztési hitelek, kötvény kamatát
a működési célú bevételek összegét (finanszírozási célú
pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül)
ebből:
a működési célú kiadások összegét (finanszírozási célú
pénzügyi kiadások nélkül)
ebből:
a személyi juttatások összegét
a munkaadókat terhelő járulékot (TB járulék, és az egészségügyi, táppénz hozzájárulást)

26.817.565

eFt-ban

29.830.067
3.012.502
10.564.224

eFt-ban
eFt-ban
eFt-ban

139.472

eFt-ban

374.323

eFt-ban

1.994.061

eFt-ban

8.056.368

eFt-ban

7.412.165

eFt-ban

6.935.661

eFt-ban

7.395.301

eFt-ban

6.560.309
182.517

eFt-ban
eFt-ban

230.737
421.738

eFt-ban
eFt-ban

19.881.904

eFt-ban

22.434.766

eFt-ban

9.335.311

eFt-ban

2.486.970

eFt-ban
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a dologi kiadások összegét
az ellátottak pénzbeni juttatásait
a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson
kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét
a működési célú tartalék összegét
a működési hitel kamatát
a költségvetési létszámkeretet
a közhasznú foglalkoztatottak létszámát (engedélyezett
létszámkereten felül)

2011/1.SZÁM

10.041.376
404.014

eFt-ban
eFt-ban

341.288
250.845
30.000
4.309

eFt-ban
eFt-ban
eFt-ban
főben

82

főben

állapítja meg.
2. §
(1)

A „R” 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(A közgyűlés)
(4)

(2)

az intézmények 2010. évi működési támogatását 7.628.701 eFt-ban határozza
meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint.”

A „R” 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(A közgyűlés)
(2)

(3)

a céltartalék összegét a 2010. évi kötvénykibocsátásból működési célú feladatokra, likvid források biztosítására 250.845 eFt összegben határozza meg.”

A „R” 21. §-a az alábbiak szerint módosul:
„21. § (A közgyűlés)
(1)

elrendeli, hogy a 2010. évi kötvénykibocsátásból működési célú feladatokra,
likvid források biztosítására elkülönített 250.845 eFt felosztásáról év közben a
közgyűlés rendeletmódosítás keretében döntsön,

(2)

elrendeli, hogy a 2010. évi kötvénykibocsátásból céltartalékban elkülönített
250.845 eFt az év folyamán csak a tervezett egyéb bevételek alakulásának
függvényében használható fel.”
3. §

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

a „R” 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép,

(5)

a „R” 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép,
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(6)

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/1.SZÁM

a „R” 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 5. számú melléklete lép.
4. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet mellékletei 1-5-ig terjednek.
Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
a közgyűlés elnöke
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1.sz. Melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
/kórházzal együtt/

Ssz

MEGNEVEZÉS

I.

BEVÉTELEK

A.

Működési bevételek:

1.

Intézmények működési bevételei

2.

Önkormányzat működési bevételei

2010.évi módosított
előirányzat a 21/2010.
(XI.23.) rendelet
módosítását követően

3 164 369

3 164 869

- önkormányzat kamatbevételei

10 000

10 000

- kötvény lekötés kamata

48 600

48 600

- önkormányzati hivatal működési bevételei
- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről

98 100

98 100

483 270

483 270

3 804 339

3 804 839

2 040 000

2 040 000

334 961

334 961

Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz:
3.

2010.évi módosított
előirányzat az
1/2011.(I.4.) rendelet
módosítását követően

Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Illetékek
- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:
ebből:
Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő)
Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után (20.755 Ft/fő)

39 866

39 866

295 095

295 095

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:

2 374 961

2 374 961

3 931 780

3 932 356

Támogatások
B.

Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normativ hozzájárulások
Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (392Ft/fő)

C.
1.
2.
3.

200 168

200 168

Normativ kötött felhasználású támogatások

39 600

39 600

Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása

60 000

60 000

Központositott támogatás

446 294

482 750

Támogatások összesen:

4 677 842

4 714 874

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Ingatlan értékesítés
Államkötvény értékesitése
Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről
(szakképzési támogatás)
Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevétele

1 000 000

1 000 000

388 473

388 473

100 000

100 000

500

1 300

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
D.

Támogatásértékű bevételek

1.

Támogatásértékű működési bevétel
- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház)
-Társulások
-Önkormányzati hivatal átvett bevételei
-Intézmények átvett bevételei
-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás
(szociális ellátás,gyermekvédelem)
-Területfejlesztési Tanácstól
-Gyermektábor befizetése
-Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon
müködéséhez

1 488 973

1 489 773

8 505 000

8 505 000

30 380

30 380

21 200

21 200

216 497

216 497

68 192

68 192

10 000

10 000

5 000

5 000

7 000

7 000

-Somogy TV-től támogatás visszatérülése

22 000

22 000

-VÁK-tól támogatás visszatérülése

10 000

10 000

-Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett támogatása

25 918

25 918

21

SOMOGYI KÖZLÖNY

-Müködésképtelen önkormányzati támogatás
- Szociális foglalkoztatásra átvett támogatás, 2009 évi elszámolásból adódó
támogatással
-Parlamenti választások I-II ütemére, önkormányzati választásokra átvett
támogatás
-Szociális Minisztériumtól szoc.otthoni eszközbeszerzésekre
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0

0

92 565

93 009

168 224

13 608

4 649

4 649

-iskolatej programm támogatása

3 377

Támogatásértékű működési bevételek összesen:
2.

9 186 625

-CÉDE támogatás 2009.évi maradványa

25 000

25 000

-Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése

15 000

15 000

-Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre

11 000

11 000

3 857 358

3 857 358

1 449 243

1 449 243

-Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett bevétele
-Pályázati és átvett támogatások
-Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon
kialakitásához
-Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése
-Intézmények átvett bevételei

8 000

8 000

30 000

30 000

1 687

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

5 397 288

Támogatásértékű bevételek összesen:

14 583 913

14 433 118

Költségvetési bevételek összesen:

26 930 028

26 817 565

513 795

513 795

Pénzmaradvány

F.

Finanszirozási célu pénzügyi bevétel
-kötvénykibocsátás

10 050 429
10 050 429

10 050 429

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37 494 252

37 381 789

KIADÁSOK

A.

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

19 518 252

19 539 061

Pénzintézeti kezelési költségekre

210 000

210 000

Önkormányzati hivatal működési kiadásai

695 251

Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai

4 050

Közgyűlés működési kiadásai

695 251
4 050

289 807

289 807

Közgyülés nemzetközi kapcsolatai

82 000

82 000

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása

39 334

39 334

TÁMOP 2.2.3 projekt működési kiadásai

260 546

260 546

TÁMOP 3.1.4 projekt működési kiadásai

188 953

188 953

TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai

106 532

106 532

6 440

13 608

Parlamenti és önkormányzati választásokkal kapcsolatos működési kiadások
Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai
- intézmények vagyonbiztosítása
- üzemegészségügyi szolgálat díja

4.

10 050 429

Finanszirozási bevételek összesen:

II.

3.

1 687
5 397 288

E.

1.
2.

9 035 830

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

129 996
6 226

129 996
6 226

3 500

3 500

- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija
Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott
támogatása
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú
átadások

120 270

120 270

-közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása

157 695

161 392

-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok

128 060

128 060

-Taszár Airport müködésére

4 908

4 908

-Intézményi pályázatokhoz

5 000

5 000

79 378

79 378

161 784

0

-Városoknak megyei feladatok ellátására
-Parlamenti választásokkal kapcsolatos átadások településeknek

4 597

4 597

592 455

439 763
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-Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz
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55 630

56 025

-Somogy TV Kht. támogatása
6.

Müködési hitel kamata

7.

Kötvényvisszaváltással összefüggő árfplyamveszteség

5 000
30 000

Műkődési kiadások összesen:
B.

Fejlesztési kiadások

1.

Beruházások (ÁFA-val)

22 154 163

-Intézményi beruházásokra

201 375

201 375

3 986 494

3 988 094

-Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre

2 296 847

2 306 482

64 358

64 358

6 549 074

6 560 309

Beruházások (ÁFA-val) összesen:
Felújítások (ÁFA-val)
-Intézményi felújításokra

3.

-Intézményi felújításokra saját forrásból
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási
célú átadások
- Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola /
-Kistelepülési pályázati önerő alap
-Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához
-Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához

180 376
59 199

121 177

123 318
127 437
3 000

100 000

100 000

7 500

7 500

16 937

16 937
3 300

Szakképzési támogatás átadása intézményeknek
Fejlesztési célu kamatkiadások összesen
Fejlesztési hitelek kamata
Kötvények kamata

100 000

100 000

6 956 887

6 973 563

421 738
21 738

Tartalékok

421 738
21 738

400 000

Pénzforgalmi kiadások összesen:
D.

130 737

3 000

Fejlesztési kiadások összesen:
C.

182 517

59 199

- szakmai informatikai tám. átadása adminisztrációs szoftverekre
Comitment Zrt.részére
4.

22 183 921

-Intézmények fejlesztési kiadásai
-Pályázatok előkészitésére,tervezésekre

2.

30 000
154 473

400 000
29 532 788

29 579 222

0

0

255 269

250 845

Általános tartalék
Céltartalék
-Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,előre nem látható
többletkiadások fedezetére )
- kötvénykibocsátásból működési feladatokra

0

0

270 269

250 845

Költségvetési kiadások összesen:

29 788 057

29 830 067

E.

Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat)

1.

2002.évi beruházási hitel törlesztése

53 760

53 760

2.

2004.évi beruházási hitel törlesztése

60 000

60 000

3.

2004.évi MFB hitel törlesztése

4.

2005.évi beruházási hitel törlesztése

5.

2006.évi beruházási hitel törlesztése

6.

Kötvény törlesztés

7.

2009. évi müködési hitel visszafizetése
Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen:

II.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

3 780

3 780

510 678

510 678

83 928

83 928

6 854 492

6 700 019

139 557

139 557
7 706 195

7 551 722

37 494 252

37 381 789
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1/A.sz. Melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett müködési célu bevételeiről és kiadásairól /kórházzal
együtt/

Ssz

MEGNEVEZÉS

I.

BEVÉTELEK

A.

Működési bevételek:

1.

Intézmények működési bevételei

2.

Önkormányzat működési bevételei

2010.évi módosított
előirányzat a 21/2010.
(XI.23.) rendelet
módosítását követően

3 164 369

3 164 869

- önkormányzat kamatbevételei

10 000

10 000

- önkormányzati hivatal működési bevételei
- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről

98 100

98 100

483 270

483 270

3 755 739

3 756 239

2 040 000

2 040 000

334 961

334 961

Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz:
3.

2010.évi módosított
előirányzat az
1/2011.(I.4.) rendelet
módosítását követően

Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Illetékek
- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:
ebből:
Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő)
Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után (20.755 Ft/fő)

39 866

39 866

295 095

295 095

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:

2 374 961

2 374 961

3 931 780

3 932 356

200 168

200 168

39 600

39 600

Támogatások
B.

Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normativ hozzájárulások
Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (392Ft/fő)
Normativ kötött felhasználású támogatások
Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása

60 000

60 000

Központositott támogatás

446 294

482 750

Támogatások összesen:

4 677 842

4 714 874

D.

Támogatásértékű bevételek

1.

Támogatásértékű működési bevétel
- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház)
-Társulások
-Önkormányzati hivatal átvett bevételei
-Intézmények átvett bevételei
-Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás
(szociális ellátás,gyermekvédelem)
-Területfejlesztési Tanácstól
-Gyermektábor befizetése
-Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon
müködéséhez

8 505 000

8 505 000

30 380

30 380

21 200

21 200

216 497

216 497

68 192

68 192

10 000

10 000

5 000

5 000

7 000

7 000

-Somogy TV-től támogatás visszatérülése

22 000

22 000

-VÁK-tól támogatás visszatérülése

10 000

10 000

-Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett támogatása

25 918

25 918

0

0

92 565

93 009

168 224

13 608

4 649

4 649

-Müködésképtelen önkormányzati támogatás
- Szociális foglalkoztatásra átvett támogatás, 2009 évi elszámolásból adódó
támogatással
-Parlamenti választások I-II ütemére, önkormányzati választásokra átvett
támogatás
-Szociális Minisztériumtól szoc.otthoni eszközbeszerzésekre
-iskolatej programm támogatása
Támogatásértékű működési bevételek összesen:

3 377
9 186 625

9 035 830
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Költségvetési bevételek összesen:

19 995 167

19 881 904

374 323

374 323

-kötvénykibocsátás

1 994 061

1 994 061

Finanszirozási bevételek összesen:

1 994 061

1 994 061

22 363 551

22 250 288

E.

Pénzmaradvány

F.

Finanszirozási célu pénzügyi bevétel
-müködési célu hitel felvétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
II.

KIADÁSOK

A.

Működési kiadások

1.
2.
3.

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

19 518 252

19 539 061

Pénzintézeti kezelési költségekre

210 000

210 000

Önkormányzati hivatal működési kiadásai

695 251

695 251

Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai

4 050

Közgyűlés működési kiadásai

289 807

Közgyülés nemzetközi kapcsolatai

82 000

82 000

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása

39 334

39 334

TÁMOP 2.2.3 projekt működési kiadásai

260 546

260 546

TÁMOP 3.1.4 projekt működési kiadásai

188 953

188 953

TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai

106 532

106 532

Parlamenti választásokkal kapcsolatos működési kiadások
Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai

4.

4 050
289 807

6 440

13 608

129 996

129 996

- intézmények vagyonbiztosítása

6 226

- üzemegészségügyi szolgálat díja

3 500

6 226
3 500

- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija
Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott
támogatása
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú
átadások

120 270

120 270

-közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása

157 695

161 392

-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok

4 597
592 455

439 763

128 060

128 060

-Taszár Airport müködésére

4 908

4 908

-Intézményi pályázatokhoz

5 000

5 000

79 378

79 378

161 784

0

55 630

56 025

-Városoknak megyei feladatok ellátására
-Parlamenti választásokkal kapcsolatos átadások településeknek
-Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz
-Somogy TV Kht. támogatása
6.

Müködési hitel kamata

7.

Kötvényvisszaváltással összefüggő árfplyamveszteség

E.

4 597

5 000
30 000

30 000
154 473

Műkődési kiadások összesen:

22 154 163

22 183 921

Pénzforgalmi kiadások összesen:

22 154 163

22 183 921

0

0

255 269

250 845

Tartalékok
Általános tartalék
Céltartalék
-Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,előre nem látható
többletkiadások fedezetére )
- kötvénykibocsátásból működési feladatokra

0

0

255269

250 845

Költségvetési kiadások összesen:
F.

Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat)

7.

2009. évi müködési hitel visszafizetése
Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen:

II.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

22 409 432
139557

22 434 766
139557

139557

139557

22 548 989

22 574 323
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1/B.sz. Melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről és kiadásairól /kórházzal
együtt/

Ssz

I.

MEGNEVEZÉS

2010.évi módosított
előirányzat a 21/2010.
(XI.23.) rendelet
módosítását követően

BEVÉTELEK
Kötvény lekötés kamata

C.
1.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Ingatlan értékesítés

3.

Államkötvény értékesitése
Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről
(Szakképzési támogatás)

4.

Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevétele

2.

48 600
1 000 000

388 473

388 473

100 000

100 000

500

1 300
1 488 973

-CÉDE támogatás 2009.évi maradványa

25 000

25 000

-Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése

15 000

15 000

-Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre

11 000

11 000

3 857 358

3 857 358

1 449 243

1 449 243

-Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése
-Intézmények átvett bevételei

8 000

8 000

30 000

30 000

1 687

1 687

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

5 397 288

5 397 288

Költségvetési bevételek összesen:

6 934 861

6 935 661

139472

139472

-kötvénykibocsátás

8 056 368

8 056 368

Finanszirozási bevételek összesen:

8 056 368

8 056 368

15 130 701

15 131 501

E.

Pénzmaradvány

F.

Finanszirozási célu pénzügyi bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
II.

KIADÁSOK

B.

Fejlesztési kiadások

1.

Beruházások (ÁFA-val)
-Intézményi beruházásokra

201 375

201 375

-Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési kiadásai

3 986 494

3 988 094

-Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre

2 296 847

2 306 482

-Pályázatok előkészitésére,tervezésekre
Beruházások (ÁFA-val) összesen:
Felújítások (ÁFA-val)
-Intézményi felújításokra

3.

1 489 773

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett bevétele
-Pályázati és átvett támogatások
-Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon
kialakitásához

2.

48 600

1 000 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
2.

2010.évi módosított
előirányzat az
1/2011.(I.4.) rendelet
módosítását követően

-Intézményi felújításokra saját forrásból
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási
célú átadások
- Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola /
-Kistelepülési pályázati önerő alap
-Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához
-Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához

64 358

64 358

6 549 074

6 560 309

180 376

182 517

59 199

59 199

121 177

123 318
127 437

130 737

3 000

3 000

100 000

100 000

7 500

7 500

16 937

16 937
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- szakmai informatikai tám. átadása adminisztrációs szoftverekre
Comitment Zrt.részére
4.

3 300

Szakképzési támogatás átadása intézményeknek
Fejlesztési kiadások összesen:

C.

Fejlesztési célu kamatkiadások összesen
Fejlesztési hitelek kamata
Kötvények kamata

100 000

100 000

6 956 887

6 973 563

421 738
21 738
400 000

Költségvetési kiadások összesen:

421 738
21 738
400 000

7 378 625

7 395 301

F.

Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat)

1.

2002.évi beruházási hitel törlesztése

53 760

53 760

2.

2004.évi beruházási hitel törlesztése

60 000

60 000

3.

2004.évi MFB hitel törlesztése

4.

2005.évi beruházási hitel törlesztése

5.

2006.évi beruházási hitel törlesztése

6.

Kötvény törlesztés
Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen:

II.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

3 780

3 780

510 678

510 678

83 928

83 928

6 854 492

6 700 019
7 566 638

7 412 165

14 945 263

14 807 466

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

2.

Módosított
előirányzat

Intézményi működési

21/2010 (XI.23)
ÖR követően

bevétel

3.

Módosított
előirányzat

Felhalmozási tőke jellegű

4.

21/2010 (XI.23)
ÖR követően

1725

16970

1725

16970

42183

1493

Sm-i Óvoda, Ált.Isk.
Diáko.és Gyermeko. S.vár

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

500

500

117904

562155

417972

124972

1485546

0

0

0

118365

562933

418412

124972

1687

1687

536

4187

11089

885

33395

21022

1485766

753161

21/2010 (XI.23)
ÖR követően

8661

6.

Módosított
előirányzat

284305

0

21/2010 (XI.23)
ÖR követően

7.

536

4187

11089

885

33395

21022

8661

3712

Módosított
előirányzat

Előző évi pénzmaradvány
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1493

42183

40988

40988

Összesen:
2) Alapf.okt. és gyógyped.
ellátás
Sm.Önkorm.Hétszínvirág
Egységes Gyógyped.
Módszertani Int. Marcali
Sm.Önkorm.Duráczky József
Pedagógiai Fejl. és
Módszertani Int. Kvár

5.

Módosított
előirányzat

bevétel

Támogatásértékű felhalmozási

3712

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Támogatásértékű működési

239272

209 028

Módosított
előirányzat

Intézményi támogatás

Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó önállóan működő intézmények
1) Gyermek és
Ifjúságvédelem
Sm .Önkorm. Zita Speciális
Gyermekotthona
500
500
209 028
Sm.Önkorm.I.sz.Gyermekvéd
15606
15606
239272
elmi Int. Nagybajom
Sm.Önkorm.II.sz.Gyermekvédelmi Int. Marcali
19661
19661
284085
Somogy Megyei
Gyermekvédelmi Központ
5721
5721
753161

1.

megnevezés

2.sz. Melléklet
a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) 21/2010.(XI.23.) ÖR módosítását követően
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0

3.

Módosított
előirányzat

0

4.

21/2010 (XI.23)
ÖR követően

86126

227716

74485

86126

227716

74485

47266

0

0

47266

0

0

860660

97480

96980

860160

140532

110517

110517

140532

72019

51785

72019

51785

0

800

800

0

0

200556

1447041

148718

336877

105723

213754

190522

164710

88848

197889

0

0

200556

1448945

148718

337677

105723

213754

190939

165055

88848

198231

1277740

53058

Módosított
előirányzat

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

0

0

5.

Módosított
előirányzat

Támogatásértékű működési

0

0

0

1687

21/2010 (XI.23)
ÖR követően

bevétel

6.

0

1687

Módosított
előirányzat

Támogatásértékű felhalmozási

2302

774

3453

30350

677

6986

6230

1358

3440

242

4561

6856

17248

551

21/2010 (XI.23)
ÖR követően
7.

0

0

3453

30350

677

6986

6230

1358

3440

242

4561

6856

17248

551

Módosított
előirányzat

Előző évi pénzmaradvány
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Sm.Önkorm.Mátyás Király
Gimn. Fonyód
Sm.Önkorm.Aranypart
Kollégiuma Siófok
Sm.Önkorm.Balaton
Kollégiuma Fonyód

4) Középfokú oktatás

Összesen:

Sm.Önkorm.Szeretet
Szociális Otthona Berzence
Sm.Önkorm.Drávakastély
Szoc. Otth. Drávatamási
Sm.Önkorm.Park Szociális
Otthona Patalom
Sm.Önkorm.Gondviselés
Szociális Otthona Segesd
Sm.Önkorm.Takács Imre
Szociális Otthona Tab

Sm.Önkorm.Fehér Akác
Szoc. Otthona Kálmáncsa
Sm.Önkorm.Magas Cédrus
Szociális Otthona Kőkút

Sm.Önkorm.EgyüttEgymásért Szoc.Otthona
Barcs

3)Szociális ellátás

1276061

62371

21/2010 (XI.23)
ÖR követően

Intézményi támogatás

Összesen:

2.

Módosított
előirányzat

bevétel

Felhalmozási tőke jellegű

53058

62371

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Intézményi működési

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

1.

megnevezés

28
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102309

Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Siófok

187834
187834

3164869

3164369

MINDÖSSZESEN:

1760000

1760000

1217035

187834
187834

1760000

1760000

1216535

60

60

17304

17304

35604

1300

1300

35604

17000

17000

500

0

0

500

0

0

21/2010 (XI.23)
ÖR követően
3.

0

0

1300

0

0

1300

Módosított
előirányzat

Felhalmozási tőke jellegű

7605056

4118
4118

69704

69704

7531234

79335

427256

192231

107037

127988

2815995

2157610

241934

215895

0

4.

21/2010 (XI.23)
ÖR követően

0

7628701

4650
4650

88268

88268

7535783

79335

427256

192231

107037

127988

2816741

2158356

241934

215895

Módosított
előirányzat

Intézményi támogatás

0

5.

8721497

0

8649635

8649635

71862

71862

71862

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

0

8721497

0

8649635

8649635

71862

71862

3859045

0

3857358

3857358

1687

0

0

21/2010 (XI.23)
ÖR követően
6.

0

0

3859045

0

3857358

3857358

1687

Módosított
előirányzat

Támogatásértékű felhalmozási

bevétel

71862

Módosított
előirányzat

Támogatásértékű működési

331086

38389
38389

62423

62423

230274

380

67938

61167

4944

1827

80963

69684

3533

1217

21/2010 (XI.23)
ÖR követően
7.

0

331086

38389
38389

62423

62423

230274

380

67938

61167

4944

1827

80963

69684

3533

4293

Módosított
előirányzat

Előző évi pénzmaradvány
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Sm.Gyermektábor Fonyód
Egyéb feladatok össz:

Egyéb feladatok

Összesen:

Sm.Önkorm.Kaposi Mór
Oktató Kórháza Kaposvár

6) Kórház

Sm.Kincstári sz.össz:

Összesen:
Somogy M-i Önkorm.
Kincstári Szervezete

Sm. Levéltár, Kaposvár
Sm. Múzeumok
Igazgatósága, Kaposvár

5) Közművelődési
intézmények
Megyei Városi Könyvtár,
Kaposvár

217352

102309

14485

14485

217352

53292

53292

Összesen:

0

2.

Módosított
előirányzat

bevétel

0

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Intézményi működési

Sm.Önkorm.Boglári
Kollégiuma Balatonboglár
Sm.Önkorm.Dél-balatoni
Kollégiuma Bboglár
Sm.Önkorm.Perczel Mór
Gimnáziuma Siófok

1.

megnevezés
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21/2010
(XI.23) ÖR
követően

8.

Módosított
előirányzat

Bevétel/ kiadás összesen

21/2010
(XI.23) ÖR
követően
9.

Módosított
előirányzat

Személyi juttatás

21/2010
(XI.23) ÖR
követően
10.

446471

446031

610212

119933

Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és
Gyermeko. S.vár

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

77289

339894

254139

76106

781528

330787

182238

148412

120 091

77652

340507

254139

76106

781701

330787

182411

148412

120 091

20762

91228

67890

20416

177560

54335

49571

41432

32 222

20860

91393

67890

20416

177607

54335

49618

41432

19494

162248

121717

29965

244911

61769

73739

63210

46 193

12.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

19494

162248

121857

29965

244611

61769

73739

63210

45 893

Módosított
előirányzat

Dologi kiadás és rehab. hj.

13.

1320

6703

1585

1095

353708

332787

6859

5536

8 526

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

1320

6703

1585

1095

353708

332787

6859

5536

8 526

Módosított
előirányzat

Ellát. pénzb .jutt

14.

1649

2042

226

1 816

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

1649

2342

226

2 116

Módosított
előirányzat

Felújítások
(ÁFA-val)

1068

8490

700

680

680

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

1068

8490

1000

680

680

Mód. előir.

Beruházások (ÁFA-val)**

Ebből

SOMOGYI KÖZLÖNY

120394

610990

127582

779904

779904

127582

312627

312407

1560649

258590

258590

1560429

209 528

209 528

Összesen:
2) Alapf.okt. és gyógyped.
ellátás
Sm.Önkorm.Hétszínvirág
Egységes Gyógyped.
Módszertani Int. Marcali
Sm.Önkorm.Duráczky József
Pedagógiai Fejl. és Módszertani
Int. Kvár

Sm .Önkorm. Zita Speciális
Gyermekotthona
Sm.Önkorm.I.sz.Gyermekvédel
mi Int. Nagybajom
Sm.Önkorm.II.sz.Gyermekvédelmi Int. Marcali
Somogy Megyei
Gyermekvédelmi Központ Kvár.

1) Gyermek és Ifjúságvédelem
32 222

Módosított
előirányzat

Munkaadókat terhelő
járulékok (TB jár., eü.
hozzáj.,táppénz stb:)

Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó önállóan működő intézmények

megnevezés

30
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8.

198079

572379

223880

198079

571579

223880

2337551

Összesen:

251275

0

0

251275

0

0

0

0

130611

1210557

100361

276494

107676

165431

180530

149502

88612

141951

780682

33254

21/2010
(XI.23) ÖR
követően
9.

0

0

130611

1211707

100361

276813

107676

165431

180859

149735

88612

142220

781658

33254

Módosított
előirányzat

Személyi juttatás

10.

0

0

34660

329425

28951

75876

28932

45199

49986

38998

23009

38474

209066

8770

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

0

0

34660

329735

28951

75962

28932

45199

50074

39061

23009

38547

209329

8770

Módosított
előirányzat

Munkaadókat terhelő
járulékok (TB jár., eü.
hozzáj.,táppénz stb:)

0

0

81971

719605

63278

188400

59859

101412

102478

85057

48308

70813

342826

9402

12.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

0

0

81971

719654

63278

188400

59859

101412

102478

85106

48308

70813

342966

9402

Módosított
előirányzat

Dologi kiadás és rehab. hj.

13.

600

1293

541

13399

620

2994

820

50

1300

1743

580

5292

10703

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

0

0

541

13399

620

2994

820

50

1300

1743

580

5292

10703

Módosított
előirányzat

Ellát. pénzb .jutt

14.

1764

5955

2855

3100

1649

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

1764

5955

2855

3100

1649

Módosított
előirányzat

Felújítások
(ÁFA-val)

0

0

1728

2980

792

200

169

1819

12441

2183

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

0

0

1728

4280

792

1300

200

169

1819

12741

2183

Mód. előir.

Beruházások (ÁFA-val)**

Ebből

SOMOGYI KÖZLÖNY

Sm.Önkorm.Mátyás Király
Gimn. Fonyód
Sm.Önkorm.Aranypart
Kollégiuma Siófok
Sm.Önkorm.Balaton
Kollégiuma Fonyód

4) Középfokú oktatás

313392

312092

2340755

334911

275814

275469

334494

165428

256872

1359046

53609

Módosított
előirányzat

165428

256530

1357367

53609

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Bevétel/ kiadás összesen

Sm.Önkorm.Szeretet Szociális
Otthona Berzence
Sm.Önkorm.Drávakastély Szoc.
Otth. Drávatamási
Sm.Önkorm.Park Szociális
Otthona Patalom
Sm.Önkorm.Gondviselés
Szociális Otthona Segesd
Sm.Önkorm.Takács Imre
Szociális Otthona Tab

Sm.Önkorm.Fehér Akác Szoc.
Otthona Kálmáncsa
Sm.Önkorm.Magas Cédrus
Szociális Otthona Kőkút

Sm.Önkorm.Együtt-Egymásért
Szoc.Otthona Barcs

3)Szociális ellátás

Összesen:

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

megnevezés

31
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2329603

Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Siófok

8677397

MINDÖSSZESEN: 23681553 23706498

230341
230341

62215
62215

Sm.Gyermektábor Fonyód
Egyéb feladatok össz:

9.

0

8695320

62634
62634

3847499

3847499

4785187

49511

325729

152938

49983

122808

1634881

1258951

126447

118872

Módosított
előirányzat
10.

2311668

16703
16703

1043208

1043208

1251757

12961

86504

39173

13663

33668

436241

336190

33810

31581

0

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

2316506

16816
16816

1047154

1047154

1252536

12961

86504

39173

13663

33668

436400

336349

33810

31581

0

Módosított
előirányzat

Munkaadókat terhelő
járulékok (TB jár., eü.
hozzáj.,táppénz stb:)

17303

176885

67126

49091

60668

926206

628119

97222

118894

0

Módosított
előirányzat

151423
151423
8125173 8123221

151423
151423

5544173 5544173

5544173 5544173

2429577 2427625

17303

176885

67126

49091

60668

928047

629960

97222

118894

0

12.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Dologi kiadás és rehab. hj.

13.

404014

0

0

404014

0

26204

22064

1706

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

404014

0

0

404014

0

26204

22064

1706

1893

Módosított
előirányzat

Ellát. pénzb .jutt

14.

121177

0

105522

105522

15655

0

6009

4245

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

123318

0

105522

105522

17796

0

7850

6086

Módosított
előirányzat

Felújítások
(ÁFA-val)

3986494

0

3873336

3873336

113158

13542

11465

544

1533

83515

78780

767

2240

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

3988094

0

3873336

3873336

114758

13542

11465

544

1533

83515

78780

767

2240

Mód. előir.

Beruházások (ÁFA-val)**

Ebből

SOMOGYI KÖZLÖNY

230873
230873

Egyéb feladatok

3832881

4782301

3832881

9057941

49511

325729

152938

49983

122808

14399120 14417684

9052092

79775

79775

270702

270702

602660

113281

113281

602660

218677

218677

1634294

1258364

126447

118872

0

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Személyi juttatás

Összesen: 14399120 14417684

Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató
Kórháza Kaposvár

6) Kórház

Sm.Kincstári sz.össz:

Összesen:
Somogy M-i Önkorm. Kincstári
Szervezete

Sm. Levéltár, Kaposvár
Sm. Múzeumok Igazgatósága,
Kaposvár

5) Közművelődési
intézmények
Megyei Városi Könyvtár,
Kaposvár

3115056

2330349

259952

259952

3114310

273480

273480

Összesen:

0

8.

Módosított
előirányzat

0

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Bevétel/ kiadás összesen

Sm.Önkorm.Boglári
Kollégiuma Balatonboglár
Sm.Önkorm.Dél-balatoni
Kollégiuma Bboglár
Sm.Önkorm.Perczel Mór
Gimnáziuma Siófok

megnevezés

32
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16.

17.

18.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

203

34

Sm-i Óvoda, Ált.Isk.
Diáko.és Gyermeko. S.vár

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

1

7

12

2

4

6

20.

1

10

23

2

9

6

6

SOMOGYI KÖZLÖNY

34

203

124

99

99

124

0

34

0

34

0

104

104

348

0

78

78

348

0

67

67

19.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Összesen:
2) Alapf.okt. és gyógyped.
ellátás
Sm.Önkorm.Hétszínvirág
Egységes Gyógyped.
Módszertani Int. Marcali
Sm.Önkorm.Duráczky
József Pedagógiai Fejl. és
Módszertani Int. Kvár
0

Mód.
előir.

Közfoglalkoztatot
tak létszáma (fő)
21/2010
Mód.
Mód.
(XI.23)
előir.
előir.
ÖR
követően

Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő)

Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó önállóan működő
intézmények
1) Gyermek és
Ifjúságvédelem
Sm .Önkorm. Zita Speciális
Gyermekotthona
Sm.Önkorm.I.sz.Gyermekvé
delmi Int. Nagybajom
Sm.Önkorm.II.sz.Gyermekvédelmi Int. Marcali
Somogy Megyei
Gyermekvédelmi Központ

Mód.
előir.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Mód.
előir.

Támogatásértékű
fejlesztési kiadások

Támogatásértékű
müködési kiadások

33
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0

0

0

0

60

57
0
0

0
0

696

57

696

1

2

9

3

6

8

20.

0

2

9

3

6

11
SOMOGYI KÖZLÖNY

Sm.Önkorm.Mátyás Király
Gimn. Fonyód
Sm.Önkorm.Aranypart
Kollégiuma Siófok
Sm.Önkorm.Balaton
Kollégiuma Fonyód

4) Középfokú oktatás

60

0

27815 27815

0

61

61

55630 56025

0

81

81

167

112

112

Összesen:

82

82

167

48

85

409

14

48

85

27815 28210

0

Sm.Önkorm.Szeretet
Szociális Otthona Berzence
Sm.Önkorm.Drávakastély
Szoc. Otth. Drávatamási
Sm.Önkorm.Park Szociális
Otthona Patalom
Sm.Önkorm.Gondviselés
Szociális Otthona Segesd
Sm.Önkorm.Takács Imre
Szociális Otthona Tab

Sm.Önkorm.Fehér Akác
Szoc. Otthona Kálmáncsa
Sm.Önkorm.Magas Cédrus
Szociális Otthona Kőkút

Sm.Önkorm.EgyüttEgymásért Szoc.Otthona
Barcs

3)Szociális ellátás

0

409

0

19.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Összesen:

18.

Mód.
előir.

14

17.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Közfoglalkoztatot
tak létszáma (fő)
21/2010
Mód.
Mód.
(XI.23)
előir.
előir.
ÖR
követően

Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő)

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

16.

Mód.
előir.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Mód.
előir.

Támogatásértékű
fejlesztési kiadások

Támogatásértékű
müködési kiadások

34
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0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55630 56025

0

0

55630 56025

0

0

30
30
4197 4197

30
30

1795 1795

1795 1795

2372 2372

26

26

71

71
156

22

22

156

63

63

570
737

737

68

0

24

24

44

0

15

10

2

20.

82

0

24

24

58

0

15

10

2

1

SOMOGYI KÖZLÖNY

Sm.Gyermektábor Fonyód
Egyéb feladatok össz:

Egyéb feladatok

Összesen:

Sm.Önkorm.Kaposi Mór
Oktató Kórháza Kaposvár

0

0

Sm.Kincstári sz.össz:

6) Kórház

0

Összesen:
Somogy M-i Önkorm.
Kincstári Szervezete

Sm. Levéltár, Kaposvár
Sm. Múzeumok
Igazgatósága, Kaposvár

0

570

0

Somogyi Térségi Integrált
Szakképző Központ Siófok

0

58

58

Összesen:
5) Közművelődési
intézmények
Megyei Városi Könyvtár,
Kaposvár

52

52

19.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

0

18.

Mód.
előir.

0

17.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Közfoglalkoztatot
tak létszáma (fő)
21/2010
Mód.
Mód.
(XI.23)
előir.
előir.
ÖR
követően

Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő)

Sm.Önkorm.Boglári
Kollégiuma Balatonboglár
Sm.Önkorm.Dél-balatoni
Kollégiuma Bboglár
Sm.Önkorm.Perczel Mór
Gimnáziuma Siófok

16.

Mód.
előir.

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

21/2010
(XI.23) ÖR
követően

Mód.
előir.

Támogatásértékű
fejlesztési kiadások

Támogatásértékű
müködési kiadások

35
2011/1.SZÁM

36
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2/A sz. melléklet
az intézmények 2010.évi költségvetésében szereplő megyei támogatásból, szakképzési
hozzájárulásból, saját forrásból, pályázati pénzeszközből megvalósuló beruházási, felújítási
előirányzatokról
(ezer Ft-ban)

sorszá
m

intézmény

Feladat megnevezése

2010.évi
2010.évi
módosított
módosított
előirányzat a
előirányzat az
21/2010.
1/2011.(I.4.)
(XI.23.) sz.
rendelet
rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

Eredeti
előirányzat

BERUHÁZÁSOK

1.

Sm-i Önkormányzat Duráczky
József Pedagógiai Fejlesztő és
Módszertani Központja,
Kaposvár

700

Informatikai eszközök beszerzése
Pedagógiai szakszolálat
működéséhez tesztek beszerzése
pályázati forrásból

2.

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

300

Összesen:

700

1000

lakásotthonba boylerek vásárlása

210

210

fejlesztő felkészítő isk.oktatáshoz
eszközök beszerzése

500

500

cserépkályha építés

250

250

fogadópult számítástechnikai és
ügyviteli ismeretek elsajátításához

256

256

Nemzeti Szakképzési intézet
pályázatával megvalósuló gép beszerzés

2 189

2 189

Kollégiumhoz külső nyilászáró beépítés

5 000

5 000

85

85

8 490

8 490

1 068

1 068

Összesen:

1 068

1 068

mosógép beszerzés
elhasználódott, kopott berendezések
cseréje

1 519

1 519

300

300

Összesen:
szakmai, informatikai eszközök
vásárlása

1 819

1 819

1 728

1 728

1 728

1 728

544
544

544
544

11 465

11 465

motoros fűkasza beszerzése

3.

4.

5.

Sm-i Önkormányzat Éltes
Mátyás Általános Iskolája,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata és Nevelési

Sm-i Önkormányzat Fehér
Akác Szociális Otthona
Kálmáncsa

Sm-i Önkormányzat Mátyás
Király Gimnáziuma Fonyód

6.

Somogy Megyei Levéltár
Kaposvár

7.

Somogy Megyei Múzeumok
Igazgatósága Kaposvár

700

Összesen:
szakmai, informatikai eszközök
vásárlása

Összesen:

mikrofilm, tárolódoboz beszerzés
Összesen:

TIOP Modern Múzeum Somogyban

0

0

37

sorszá
m
7.

SOMOGYI KÖZLÖNY

intézmény

Feladat megnevezése

2011/1.SZÁM

Eredeti
előirányzat

Somogy Megyei Múzeumok
Igazgatósága Kaposvár
Összesen:

8.

Kaposi Mór Oktató Kórház,
Kaposvár

-TIOP-2.2.7"Regionális Sürgösségi
betegellátó centrum kialakítása
-TIOP-2.2.2" Somogy megye
egészséges társadalmának
megteremtéséhez szükséges
ellátórendszer átalakítása pályázat

206642

206642

206642

3546694

3546694

80 000

80 000

80 000

gépkocsi

30 000

30 000

30 000

konyhai berendezések

10 000

10 000

10 000

3 873 336

3 873 336

3 873 336

5 891

5 891

Számítástechnikai eszközök

16 131

16 131

Szerszámok, kisgépek

10 540

10 540

Mezőgazdasági gépek

25 714

25 714

Kertészeti szakmai eszközök, gépek

5 928

5 928

Oktatási szoftverek, elektronikai
eszközök

1 700

1 700

Vendéglátós szakmai eszközök

3 200

3 200

Műszaki szemléltető eszközök

3 200

3 200

Egyéb gép, szakmai eszköz

2 000

2 000

276

276

4 200
78 780

4 200
78 780

1 660

1 660

1 660

1 660

Kábel TV központi egység
gépkocsi a Somogyi TISZK DrávaVölgye Középiskolája részére
összesen:
10.

11 465

3546694

Szaktantermi bútorzat

9.

11 465

radiológiai beredezések

Összesen:

Somogyi TISZK Közép és
Szakiskola, Siófok

2010.évi
2010.évi
módosított
módosított
előirányzat a
előirányzat az
21/2010.
1/2011.(I.4.)
(XI.23.) sz.
rendelet
rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

Sm-i Önkormányzat Aranypart
számítástechnikai informatikai eszközök
Középiskolai Kollégiuma és
Nevelési Tanácsadója Siófok
összesen:

11.

Sm-i Önkormányzat Perczel
Mór Gimnáziuma Siófok

számítástechnikai informatikai eszközök
összesen:

767
767

767
767

12.

Sm-i Önkormányzat Balaton
Kollégiuma Fonyód

számítástechnikai informatikai eszközök
összesen:

580
580

580
580

Megyei és Városi Könyvtár
Kaposvár

számítástechnikai informatikai eszközök

1 033

1 033

13.

500
1 533

500
1 533

2 183
2 183

2 183
2 183

könyvtári érdekeltségi támogatásból
eszközbeszerzés
Összesen:

14.

Sm-i Tanulási Képességet
Vizsgáló Rehab. Bizottság

számítástechnikai informatikai eszközök
vásárlása
Összesen:
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intézmény

Sm-i Önkormányzat Zita
Speciális Gyermekotthona

Feladat megnevezése

2011/1.SZÁM

Eredeti
előirányzat

szennai lakásotthonba gázboyler csere
számítástechnikai eszközök vásárlása
Vadrózsa lakásotthonba TV készülék
vásárlása
Összesen:

16.

Sm-i Önkormányzat Szeretet
pályázati forrásból szoc.otthoni
Szociális Otthona Berzence eszközbeszerzés
Összesen:

17.

Sm-i Önkormányzat Park
Szociális Otthona Patalom

pályázati forrásból szoc.otthoni
eszközbeszerzés
Összesen:

18.

Sm-i Önkormányzat MagasCédrus Szociális Otthona
Kőkút

pályázati forrásból szoc.otthoni
eszközbeszerzés
Összesen:

19.

Sm-i Önkormányzat
Drávakastély Szociális
Otthona Drávatamási

2010.évi
2010.évi
módosított
módosított
előirányzat a
előirányzat az
21/2010.
1/2011.(I.4.)
(XI.23.) sz.
rendelet
rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

70

70

500

500

110
680

110
680

200
200

200
200

792
792

792
792

169
169

169
169

Személygépkocsi vásárlás vételárának
kiegészítése saját bevételből

1 300
1 300

Összesen:
Beruházások mindösszesen:

3 873 336

3 986 494

3 988 094

2 136

2 136

719

719

2 855
719

2 855
719

1 152

1 152

1 800

1 800

574

574

FELÚJÍTÁSOK

1.

fürdőszoba felújítás
Sm-i Önkormányzat Dr.Takács
viharkárok helyreállítása
I. Szociális Otthona Tab
összesen:
nyilászáró csere
Somogyi TISZK Baross Gábor Középés Szakiskola, Siófok tanműhely
felújításához pótmunkák elvégzése

2.

Somogyi TISZK Középiskola,
Szakiskola és Kollégium Siófok

Somogyi TISZK Rudnay Gy.
Középiskola tetőszigetelés
Somogyi TISZK Baross Gábor Középés Szakiskola, Siófok tantermeiben
villamos vezetékek, aljzatok cseréje
Somogyi TISZK Bacsák
Gy.Szakképző Iskolája
kazánfelújítása
összesen:
halaszthatatlan épület állagmegóvási,
karbantartási feladatok

3.
Sm-i Önkormányzat Fehér
Akác Szociális Otthona
Kálmáncsa

fürdőszobák felújítása

1 841
4 245

6 086

600

600

2 500

2 500
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Feladat megnevezése
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Eredeti
előirányzat

Sm-i Önkormányzat Fehér
Akác Szociális Otthona
Kálmáncsa

összesen:
halaszthatatlan épület állagmegóvási,
karbantartási feladatok
4.

5.

6.

Kaposi Mór Oktató Kórház
Kaposvár

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

Sm-i Önkormányzat Mátyás
Király Gimnáziuma
Sm-i Önkormányzat Zita
Speciális Gyermekotthona

1 500

3 100

3 100

1 500

1 500

-TIOP-2.2.2" Somogy megye
egészséges társadalmának
megteremtéséhez szükséges
ellátórendszer átalakítása pályázat

104022

104022

104022

összesen:

105 522

105 522

105 522

mikrobusz javítás

399

399

Napsugár és Zugony lakásotthonok
tetőfelújítása

400

400

fejlesztő iskolai oktatáshoz épület
felújítás

850

850

összesen:

1 649

1 649

szolgálati lakások felújítása

1 764

1 764

összesen:

1 764

1 764

Vadrózsa lakásotthon fürdőszoba
felújítás

1 816

1 816

1 816

2 116

főbejárat elötti járda felújítás

226

226

összesen:

226

226

105 522

121 177

123 318

3 978 858

4 107 671

4 111 412

Vadrózsa lakásotthon szigetelésével
összefüggő pótmunkák (megsűlyed
csőszakasz cseréje, előtér burkolat
javítás, yomóvíz vezeték szakasz
javítása)

7.

300

összesen:
8.

2010.évi
2010.évi
módosított
módosított
előirányzat a
előirányzat az
21/2010.
1/2011.(I.4.)
(XI.23.) sz.
rendelet
rendelet
módosítását
módosítását
követően
követően

Sm-i Gyermekvédelmi Központ

Felújítások mindösszesen:
Mindösszesen:

2011/1.SZÁM
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3. sz. Melléklet

(ezer Ft-ban)

28 871

3 580

1 559

3 208

1 427

6 504

2 057

1 559

3 208

46 211

14 268

21 950

59 663

31 190

32 079

46 211 TIOP

14 268 DDOP

21 950 CÉDE/2009

59 663 TIOP

31 190 DDOP

32 079 DDOP

Megjegyzés

29 631

6 504

1 359

Ebből : 2010.
évben

56 083

1 427

80 235 TIOP

Összesen

15 446

2 773

80 235

Egyéb
forrás

12 841

2 009

Támogatás

a 2010. évi pályázatokkal megvalósuló rekonstrukciók, beruházások költségelőirányzatai

Megnevezés

b.)Nagyszakácsi telephelyen szennyvíztisztító csere

43 438

6 549

Önkormány- Ebből : 2010.
zati saját
évben
forrás

4. ZITA Speciális Gyermekotthon- akadálymentesítés

73 686

Folyamatban levő beruházások

5. Dr. Takács Imre Szociális Otthon Tab- speciális részleg kialakítása
I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény-Kékmadár Gyermekotthon- bővítés,

1. Park Szociális Otthon Patalom- akadálymentesítés II. ütem
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár- iskolaépület
2. akadálymentesítése
3. II. sz.Gyermekvédelmi Intézmény Marcali
a.)Százszorszép Gyermekotthon, Nagyszakácsi- lakásotthoni ellátási
forma kialakítása

6. épület rekonstrukció
7. Duráczky J. Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Kaposvár

32 268 DDOP

393 095 TIOP 2.2.7.

32 268

12 367 115

35 095 TIOP 2.2.2

3 227

511 877

3 227

1 171 700

932 SZMMM

29 041

a.) akadálymentesítés

393 095

932

1 232 SZMMM

33 297 DDOP

35 095

1 232

12 739 CÉDE/2009

1 236 712

252 677

14 416 756

33 297

51 955

93

0

12 739

11 130 403

299 930

123

1 665

459 922

93

707 283

3 185

871 770

123

61 810

3 330

839

1 624 155

8 362

3 185

1 109

4 000

61 810 Balaton komplex

1 781 273

987 019 TIOP

12 792 601

4 000

9 554

b.) központi kazán felújítása
8. Perczel Mór Gimnázium Siófok - akadálymentesítés, lift beszerelés
9. Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár

a.) Somogy megye egészséges társadalmának megteremtéséhez
szükséges ellátórendszer átalakítása
b.) Regionális Sűrgősségi Betegellátó Centrum Kialakítása

a.)TIOP TISZK projekt

10. Somogy Megyei Önkományzat Kaposvár

b.) Gyermekvédelmi dolgozók képzése ( SM.Gyermekvéd. Kp, Marcali,
Nagyszakácsi
c.) Kapcsolattartási helyek tárgyi feltételeinek javítása ( SM.
Gyermekvéd. Kp, Marcali, Nagyszakácsi )
Összesen :

49 448

29 967

Sorszám
I.

II.

Beadott, elbírálás alatt levő beruházások
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága- József Attila Emlékmúzeum
1. korszerűsítése
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Sorszám

Megnevezés
Támogatás

Önkormány- Ebből : 2010.
zati saját
évben
forrás

Egyéb
forrás

Összesen

Ebből : 2010.
évben

Ebből : 2010.
évben

Megjegyzés

Megjegyzés

318 957 KEOP

Összesen

388 046

134 807 IPA

Egyéb
forrás

53 052

515 574

Támogatás

116 414

134 807

Megnevezés

271 632

584 663

Önkormány- Ebből : 2010.
évben
zati saját
forrás

2. Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási - fűtéskorszerűsítés
Somogy Megyei Önkományzat Kaposvár- Geotermikus kutatások a

6 188

9 635

14 550

2 306 482

2 044

9 635

59 096

15 011 054

2 044

14 550

122 458

776 014

9 635

126 575

13 249 891

1 746 613

447 655

Összesen:
Szakmai informatikai fejlesztésekre elnyert pályázati összegből
megvalósuló informatikai eszköz beszerzések
Mindösszesen:

9 635

3. Dráva-medencében

Sorszám

III.
A rendelet módosítását követően a tálázat a III.ponttal egészűl ki

0
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4.sz.Melléklet
a közgyülés kötelező feladatairól

2010.évi
terv

Megnevezés

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

2010.évi
módosított
2010.évi
előirányzat a módosított
11/2010.
előirányzat az
(VI.1)
1/2011.(I.4.)
rendelet
rendelet mód.
mód.
követően
követően

20 000

20 000

20 000

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

800

800

800

Oktatási szakértők dijazása a saját fenntartásu közoktatási intézmények
törvényességi ellenőrzésére

500

500

500

2000

2000

5377

5650

5650

8 000

8 000

8 000

500

500

500

1 500

1 500

1 500

800

800

800

Nagyatád Város részére pedagógiai szakszoláltok műkődéséhez átadott
pályázati forrás
Iskolatej programra

320

Barcs város részére állami gondozottak kollégiumi ellátására
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,
ügyviteli teendői elvégzésének segitése

250

250

250

6 500

6 500

6 500

diáksportszövetség

Tagdijak

3 700

3 700

3 700

12 000

12 000

12 000

Info-kommunikációs program
14 284

14 284

14 284

Kisegitő iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok támogatása

- Szoftver karbantartás,fejlesztések, licence dijak,Upgrade

2 000

2 000

2 000

"Napsugár" Gyógypedagógiai Központ támogatására megállapodás alapján

1 500

1 500

1 500

Somogy Megyei Közoktatási Közalapitvány támogatására

1 000

1 000

1 000

Regionális , speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére /Szedres/

5 058

5 058

5 058

Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió támogatására tagdij

5 904

5 904

5 904

10 806

10 806

10 806

Szigetvári Speciális Gyermekotthoni férőhelyre és egyéb feladatokra
Foglalkoztátási Paktumiroda müködésére
Somogy megye területrendezési tervének felülvizsgálatára
Somogy megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára és
hulladékgazdálkodási koncepciója tanulmány készitésére

600

600

600

12 984

12 984

12 984

3 500

3 500

3 500

Környezetvédelmi feladatok ellátására (környezeti
nevelésre,rendezvényekre.stb)

300

300

300

Országos szakmai versenyek elismerésére

200

200

200

2 500

2 500

2 500

600

600

600

1 500

1 500

1 500

32759

32759

119 286

157 695

161 392

Gyermekvédelmi intézmények ellátottainak üdülésére
Megyei intézmények gyermeknapjára
Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira /Pedagógus Nap, Szociális
Munka Napja stb/
Előző évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési
kötelezettség
MINDÖSSZESEN
a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók
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5.sz. melléklet
az önkormányzat 2010.évi feladatonkénti bevételeiről, kiadásairól
(ezer Ft)

Sorszám

I.
A.
2.

3.

Megnevezés

BEVÉTELEK
Működési bevételek:
Önkormányzat működési bevételei
- önkormányzat kamatbevételei
- kötvény lekötés kamata
- önkormányzati hivatal működési bevételei
- működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel
államháztartáson kivűlről

2010.évi
eredeti
előirányzat

2010.évi
módosított
előirányzat a
21/2010.
(XI.23.)
rendelet
módosítását
követően

2010.évi
módosított
előirányzat az
1/2011.(I.4.)
rendelet
módosítását
követően

10 000
48 600
98 100

10 000
48 600
98 100

10 000
48 600
98 100

483 270

483 270

483 270

2 050 000

2 040 000

2 040 000

39 866
293 019

39 866
295 095

39 866
295 095

3 022 855

3 014 931

3 014 931

3 923 893
200 168
39 600
1 768
4 165 429

3 931 780
200 168
39 600
446 294
60 000
4 677 842

3 932 356
200 168
39 600
482 750
60 000
4 714 874

C.

Önkormányzat sajátos működési bevételei
- Illetékek
- Átengedett központi adó (SZJA)összesen:
ebből:
-Megye lakossága alapján járó SZJA
-Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után
Önkormányzati sajátos működési bevételek és
önkormányzati , intézményi működési bevételek
összesen:
Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
-Normativ hozzájárulások
-Megyei igazgatási, sport, közművelődési fea. tám-a
-Normativ kötött felhasználású támogatások
-Központosított támogatás (kisebbségek)
-Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása
Támogatások összesen:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Ingatlan értékesítés

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.
3.

Államkötvény értékesítése
Szakképzési támogatás
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű működési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Támogatásértékű bevételek összesen:
Pénzintézeti hitel (működési célú)
Kötvény
Pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
Működési kiadások

388 473
100 000
1 488 473

388 473
100 000
1 488 473

388 473
100 000
1 488 473

243 818
1 538 243
1 782 061
2 134 072

465 128
1 538 243
2 003 371

314 333
1 538 243
1 852 576

10 050 429
1 007 626
182 709
13 600 516 21 417 755

10 050 429
182 709
21 303 992

B.

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

Intézményfinanszírozás
6 964 325
7 605 056
Pénzintézeti kezelési költségekre
6 000
210 000
Igazgatási kiadások
Önkormányzati hivatal működési kiadásai
684 366
695 251
Közgyűlés működési kiadásai
289 807
289 807
Közgyülés nemzetközi kapcsolatai
82 000
82 000
TIOP és TÁMOP projektek működési kiadásai
556 033
556 031
Parlamenti és önkormányzati választásokkal összefüggő
működési kiadások
6 440
Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok
működési kiadása
37 814
43 931
Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési
kiadásai
129 996
129 996
Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson
kivűli működési célú átadások
333 632
536 825
Működési hitel kamata
140 000
30 000
Kötvényvisszaváltással összefüggő árfolyamveszteség
Műkődési kiadások összesen:
9 223 973 10 185 337
Fejlesztési kiadások
Beruházások (ÁFA-val)
2 545 655
2 562 580
Felújítások (ÁFA-val)
64 312
59 199
Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson
kivűli felhalmozási célú átadások, szakképzési tám.
átadása
224 312
227 437
Fejlesztési kiadások összesen:
2 834 279
2 849 216
Fejlesztési célú kamatkiadások
375 000
421 738
Adósságszolgálat összesen
1 064 264
7 706 195
Tartalék
Általános tartalék
10 000
0
Céltartalék
93 000
255 269
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
13 600 516 21 417 755

4.
5.
6.
B.
1.
2.

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

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók
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7 628 701
210 000
695 251
289 807
82 000
556 031
13 608
43 931
129 996
383 738
30 000
154 473
10 217 536
2 572 215
59 199

230 737
2 862 151
421 738
7 551 722
0
250 845
21 303 992
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A Somogy Megyei Közgyűlés
2/2011.(I.4.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati biztos kijelölésének és kirendelésének szabályozásáról szóló
14/1997.(VI.23.) ÖR módosítására
A közgyűlés az önkormányzati biztos kijelölésének és
kirendelésének szabályozására az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban:
Áht.) 100/F. § (6) bekezdésében és a
292/2009.(III.19.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Ámr.) 167. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„(1) A közgyűlés az 1. §-ban meghatározott költségvetési szervéhez - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi
XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást nem kezdeményezték - önkormányzati biztost
rendel ki, ha a költségvetési szerv 15 napon túli,
elismert tartozásállományának mértéke az önkormányzat költségvetési rendeletében megállapított
éves eredeti kiadási el?irányzatának 5%-át, vagy az
50 millió Ft-ot eléri, és e tartozását egy hónap alatt
nem képes 30 nap alá szorítani. ”
2. §
A rendelet 3.§ (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint
módosulnak:
„(1) Az önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére, a kijelölhető önkormányzati biztos
személyére, jogaira és kötelezettségeire, díjazására
az Áht. 100/F.§ (5) bekezdésében, valamint az Ámr.
167.§ (3)-(8) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzati biztos havi
megbízási díja azon költségvetési szerv vezetőjének
havi alapilletménye, ahová az önkormányzati biztos
kijelölésre került.
(2) Az önkormányzati biztost az (1) bekezdés szerint
jelölhető személyek közül a közgyűlés Pénzügyi
Bizottsága jelöli ki és a közgyűlés elnöke bízza meg
az. Ámr. 165.§ (1)-(5) bekezdéseiben meghatározott
szerződési tartalommal, és ennek tényét a Somogyi
Közlönyben teszi közzé.

(3) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt - az Ámr. 165. § (9) bekezdésében felsorolt esetekben kerül sor.”
3. §
A rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:
„Az 1. §-ban meghatározott költségvetési szervek
vezetői – a Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi
Mór Oktató Kórháza és a Somogy Megyei Gyermektábor kivételével - a rendelet melléklete szerint
tárgyhónapot követő hó 10. napjáig elismert tartozásállományukról a Somogy Megyei Önkormányzati
Hivatal adatszolgáltatása alapján a közgyűlés elnöke részére rendszeres tájékoztatási kötelezettséggel
tartoznak. Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatását a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási Főosztálya állítja össze, a tájékoztatási
kötelezettségnek a közgyűlés elnöke irányában a
megyei főjegyző tesz eleget.”
4. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

Gelencsér Attila
közgyűlés elnöke

II. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

104/2010.(XI.27.) KH
A megyei fenntartású szociális intézményrendszer
átszervezése
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a fenntartásában
működő szociális intézményrendszer átszervezését
2011. január 1-jei hatállyal a következőképpen
rendeli el:
a) A tabi Somogy Megyei Önkormányzat Dr.
Takács Imre Szociális Otthonához telephelyként csatolja a patalomi Somogy Megyei Önkormányzat Park Szociális Otthona és Módszertani Intézményét.
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b) A segesdi Somogy Megyei Önkormányzat
Gondviselés Szociális Otthonához telephelyként
csatolja a Kőkút-gyöngyöspusztai Somogy Megyei Önkormányzat Magas Cédrus Szociális Otthonát és a kálmáncsai Somogy Megyei Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthonát.
c)

A berzencei Somogy Megyei Önkormányzat
Szeretet Szociális Otthonához telephelyként csatolja a drávatamási Somogy Megyei Önkormányzat Drávakastély Szociális Otthonát és a barcsi
Somogy
Megyei
Önkormányzat
EgyüttEgymásért Szociális és Gyermekotthonát.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. január 1.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy a megszüntető, illetve alapító okiratokat a közgyűlés soron következő ülésére terjeszsze elő.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 10.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei
főjegyzőt és az érintett intézményvezetőket, hogy
az átszervezés érdekében az intézkedésekkel kapcsolatos szervezési feladatokat készítsék elő.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző,
érintett intézményvezetők
Határidő: 2011. január 1.
4.

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei
Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona vonatkozásában Gárdonyi László, a Somogy
Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális
Otthona vonatkozásában Nagy István Béla, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet
Szociális Otthona vonatkozásában Szőke József
igazgatói megbízását megerősíti.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

105/2010.(XI.27.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzat közgyűjteményi
és közművelődési feladatellátásának átszervezése
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a fenntartásában
működő közgyűjteményi és közművelődési intéz-
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ményrendszer átszervezését 2011. január 1-jei hatállyal a következőképpen rendeli el:
a) Megalapítja a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságát.
b) Átszervezi a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának, a Somogy Megyei Levéltárnak valamint a Megyei és Városi Könyvtárnak a működését.
c) A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága keretében új
intézményi egységekként létrehozásra kerülnek a
Megyei Rendezvényiroda és a Somogyi Roxínház.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. január 1.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy az alapító okiratot a közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 10.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei
főjegyzőt és az érintett intézményvezetőket, hogy
az átszervezés érdekében az intézkedésekkel kapcsolatos szervezési feladatokat készítsék elő.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző,
érintett intézményvezetők
Határidő: 2011. január 1.
4. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a
közgyűlés elnökét, hogy Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatával egyeztetést kezdeményezzen a Megyei és Városi Könyvtár átszervezésének tárgyában.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
106/2010.(XI.27.) KH
A megyei fenntartású gyermekvédelmi intézményrendszer átszervezése
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a fenntartásában
működő gyermekvédelmi intézményrendszer átszervezését 2011. január 1-jei hatállyal a következőképpen rendeli el:
a) A Somogy Megyei Önkormányzat II. sz.
Gyermekvédelmi Intézménye Óvodája, Álta-
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lános Iskolája elnevezését Somogy Megyei
Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága
névre változtatja.
b) A Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatóságához telephelyként csatolja a Somogy Megyei Önkormányzat I. sz.
Gyermekvédelmi Intézményének és a Somogy
Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthonának szakmai egységeit, valamint a
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ
szervezeti egységeit.
c) Az új integrált gyermekvédelmi intézmény a
következő szakmai egységeket foglalja magában: Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi
Igazgatósága
Százszorszép
Gyermekotthona, Marcali; Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajom; Befogadó Otthona,
Gyermek- és Utógondozó Otthona, Kaposvár;
Zita Speciális Gyermekotthona, Kaposvár;
Óvodája, Általános Iskolája és Gyermekotthona, Nagyszakácsi; I. sz. Lakásotthoni Hálózata; II. sz. Lakásotthoni Hálózata; III. sz. Lakásotthoni Hálózata.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. január 1.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy a megszüntető, illetve alapító okiratokat a közgyűlés soron következő ülésére terjeszsze elő.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 10.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei
főjegyzőt és az érintett intézményvezetőket, hogy
az átszervezés érdekében az intézkedésekkel kapcsolatos szervezési feladatokat készítsék elő.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző,
érintett intézményvezetők
Határidő: 2011. január 1.
4. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy a jogszabály által előírt egyeztetési
eljárást a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatalával folytassa le.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2010. december 10.

5.
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A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei
Önkormányzat II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye Óvodája, Általános Iskolája vonatkozásában
Tomorné Huber Éva igazgatói megbízását megerősíti.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

107/2010.(XI.27.) KH
A megyei fenntartású gyermekvédelmi intézményrendszerben lévő lakásotthonok számának csökkentése
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Kaposvár, Pécsi
u. 217. sz. alatti Margaréta Lakásotthon és a
Bárdudvarnok, Váci M. u. 2. sz. alatti Napraforgó
Lakásotthon működésének megszüntetésével
egyetért, azt jóváhagyja.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. május 31. (legkésőbb a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével)
2. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei
főjegyzőt és az érintett intézményvezetőket, hogy
a módosítások végrehajtása érdekében tegyék meg
a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
érintett intézményvezetők
Határidő: 2011. május 31. (legkésőbb a jog
szabályi rendelkezések figyelembe
vételével)
3. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei
főjegyzőt, hogy a jogszabály által előírt egyeztetési eljárást a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával folytassa le.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2010. december 10.
108/2010.(XI.27.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet tevékenységének átszervezése
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri
a közgyűlés elnökét, hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet átalakítására vonatkozó
döntési javaslatot terjesszen a soron következő közgyűlés elé.
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Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 10.
109/2010.(XI.27.) KH
A támogató tevékenységek racionálisabb megszervezéséből és az intézményi összevonásokból adódó
létszámleépítés
A Somogy Megyei Közgyűlés a támogató tevékenységek racionálisabb megszervezéséből és az intézményi összevonásokból adódó létszámleépítésről szóló
közgyűlési előterjesztést annak mellékleteivel együtt
elfogadja és az alábbi döntést hozza:
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei
Önkormányzati Hivatalban 26 fő létszámleépítését
rendeli el. A létszámleépítést a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szabályainak
megfelelően – nem csoportos létszámleépítésként a hivatali feladatok ellátásának sérelme nélkül folyamatosan kell végrehajtani.
Felelős: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2011. november 30.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés az intézményi integrációkból és a szakmai munkakörök felülvizsgálatából adódó 45 fős létszámleépítést rendel el.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, legkésőbb 2011. december 31.
3. A Somogy Megyei Közgyűlés a támogató tevékenységek racionálisabb megszervezéséből és az
intézményi összevonásokból adódó nem szakmai
239 fős létszámleépítést rendel el.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, legkésőbb 2011. december 31.
4. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a közgyűlés
elnökét, hogy a 2. és 3. pontokban elrendelt létszámleépítés végrehajtásáról a közgyűlést 2011.
szeptember 1-jéig tájékoztassa.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. szeptember 1.
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1. sz. melléklet

KIMUTATÁS
intézményi szakmai létszám-leépítésről
Intézmény
SMÖ Park Szociális Otthona és Módszertani Intézménye, Patalom
SMÖ Gondviselés Szociális Otthona,
Segesd
SMÖ Magas Cédrus Szociális Otthona, Kőkút-Gyöngyöspuszta
SMÖ Fehér Akác Szociális Otthona,
Kálmáncsa
SMÖ Szeretet Szociális Otthona, Berzence
SMÖ Drávakastély Szociális Otthona,
Drávatamási
SMÖ Együtt-Egymásért Szociális és
Gyermekotthona, Barcs
SMÖ I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Nagybajom
SMÖ Zita Speciális Gyermekotthona,
Kaposvár
Összesen:

Munkakör megnevezése

Szakdolgozói létszám
(fő)

módszertani szakreferens,
fizioterápiás
asszisztens,
szociális asszisztens, gazdasági főnővér-helyettes,
ápoló-gondozó

8

ápoló-gondozó

4

szociális és mentálhigiénés
munkatárs, ápoló-gondozó

4

ápoló-gondozó

1

ápoló-gondozó

4

gondozotti ügyintéző, szociális szervező, gyógymasszőr, szociális és mentálhigiénés munkatárs
mozgásterapeuta, szociális
segítő, ápoló-gondozó
lakásotthon-vezető, gyermekvédelmi
asszisztens,
gyermekfelügyelő
pedagógus, gyermekfelügyelő

11

3
5
5
45

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

111/2010.(XII.10.) KH
A Somogy TV Non-profit Kft. támogatása

121/2010.(XII.10.) KH
A Somogy Megyei Közgyűlés:
1.

a Somogy TV Non-profit Kft. részére előző évben nyújtott kölcsön visszafizetési határidejét
2011. június 30-ra módosítja,

2.

felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződés
határozat szerinti módosításának aláírására.

A Somogy Megyei Önkormányzat Közoktatási
Minőségirányítási Programjának felülvizsgálata és
módosítása
1.

A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Somogy Megyei Önkormányzat 2010-2014. időszakra szóló módosított Közoktatási Minőségirányítási Programját. A Minőségirányítási Prog-
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ramban foglaltak minden megyei fenntartású oktatási-nevelési intézményre kötelező érvényűek.
Az intézményi minőségirányítási programok
összhangját a jelen programmal meg kell teremteni és fenntartói jóváhagyásra be kell nyújtani
2011. március 31-ig.
2.

A Somogy Megyei Önkormányzat Közoktatási
Minőségirányítási Programjának felülvizsgálatára
első ízben az intézményrendszerben bekövetkező
nagyarányú változásokat követően, de legkésőbb
2012-ben kerüljön sor.
Felelős:

Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke,
(az intézményvezetők tájékoztatásáért)
Intézményvezetők
(az intézményi minőségirányítási
programok összhangjának megteremtéséért)
Határidő: 2010. december 31.
intézményvezetők tájékoztatása
2011. március 31.
minőségirányítási programok összhangjának megteremtése
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1. sz. melléklet

A Somogy Megyei Önkormányzat
Közoktatási Minőségirányítási Programja
2010-2014

Kaposvár, 2010.
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BEVEZETÉS

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (7) bekezdése valamennyi közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat számára kötelező érvénnyel előírja a minőségirányítási program elkészítését. Ennek értelmében az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait, az
egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait. Ezen túl meghatározza a
közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok kapcsolatait és a fenntartó irányítás
keretében tervezett, szakmai törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét.
A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal munkarendszerében az MSZ EN ISO 9001:2001
szabvány előírásait követi 2002. év óta. Ez is bizonyítja, hogy az önkormányzat szemléletében
eddig is jelen volt és jelen van a minőségről való gondolkodás, melynek eredménye a hivatal
munkájának 2007. évi Minőségügyi Díjjal való elismerése.
A Somogy Megyei Közgyűlés 2004-ben a 11/2004.(II.26.) sz. határozatával elfogadta az Intézkedési Terv részét képező Önkormányzati Minőségirányítási Programot, melynek bevezetésével,
eredményeinek folyamatos vizsgálatával, tartalmának továbbfejlesztésével lehetőséget ad egy jól
működő közoktatási minőségirányítási rendszer megvalósítására.
A közoktatási törvény 2006. évi módosításának eleget téve a megyei közoktatási intézményrendszerben végbement változásokat figyelembe véve megtörtént a Somogy Megyei Önkormányzat
Közoktatási Minőségirányítási Programjának felülvizsgálata, önálló minőségirányítási programként való megalkotása.
2008-ban az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló
egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXI. törvény részeként módosult a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény is. Ennek értelmében a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervet a fenntartó a megyei fejlesztési terv részeként, vagy önálló intézkedési tervként is
megalkothatja, melynek ÖMIP-pel való összhangjáról, a gyermekek, tanulók esélyegyenlőséget
szolgáló intézkedések és a közoktatás kapcsolatának biztosításáról a 23/2008.(VIII.6.) OKM rendelet rendelkezik.
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I.
MINŐSÉGPOLITIKA
A minőségirányítás a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 121. §.
(23) bekezdése szerint: „az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folyamatosan
biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítését, a
tanulók, a szülők, a pedagógusok, valamint a fenntartók, továbbá a munkaerőpiac kielégítése céljából”.
A minőségről való gondolkodás sokféle megfogalmazásban került be a közoktatás szakmai nyelvezetébe, ilyen pl.: a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, minőségirányítás, amelyek lényege –
a fogalmazás különbözőségére tekintet nélkül – az adott rendszer működésének javítását, az elért
színvonal megtartását, további fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket, feladatokat jelentik.
1.1. Helyzetkép
1.1.1.

Jogszabályi környezet

A közoktatási törvény 40. § (10) bekezdése minden közoktatási intézmény számára előírja minőségirányítási programjuk elkészítését, amit az e törvény 85. § (7) bekezdésében foglaltak szerint
megelőz a fenntartó önkormányzat közoktatási minőségirányítási programjának elkészítése.
Mindezek után a fenntartott intézmények összhangba hozzák minőségirányítási programjukat a
fenntartó minőségirányítási programjával. Ily módon teljesül a törvényi kötelezettség. A Somogy
Megyei Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programja az általa fenntartott oktatásinevelési intézményekre terjed ki. A program érvényességének idejét nem írja elő a törvény, de a
jogszabályi és az intézményszerkezetben végbemenő változások figyelembevétele a középtávú
tervezést igényli. Így javasolt időtartama négy év, amelyen belül legalább egy alkalommal korrekcióra kell lehetőséget biztosítani.
1.1.2.

A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények
Általános iskolák:
Somogy Megyei Önkormányzat II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Marcali, Nagyszakácsi tagintézménye
Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója, Diák- és
Gyermekotthona, Kaposvár
Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Nagyatád
Somogy Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Marcali,
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon, Somogyvár
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Középfokú oktatási intézmények:
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák György Szakképző Iskolája, Fonyód
Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola, Siófok
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
Somogy Megyei Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma, Fonyód
Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma, Siófok
Kollégiumok:
Somogy Megyei Önkormányzat Dél-balatoni Kollégiuma, Balatonboglár
Somogy Megyei Önkormányzat Dél-balatoni Kollégiumának Aranypart Kollégiuma, Siófok
Somogy Megyei Önkormányzat Dél-balatoni Kollégiumának Fonyódi Kollégiuma,
Fonyód
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma, Barcs
1.2. Minőségpolitikai elvárások, célok, feladatok
1.2.1.

Az önkormányzat minőségpolitikája

A Somogy Megyei Önkormányzat küldetése, hogy olyan közoktatási rendszert működtessen,
amely megfelel a szolgáltatást igénybe vevők elvárásainak, biztosítsa a képességeknek megfelelő,
folyamatosan megújuló, versenyképes tudás megszerzését, az élethosszig tartó tanulás képességét, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítését, problémáikra való minőségi szemléletű reagálást, a társadalmi együttélés szabályainak elsajátítását és megalapozza az
önálló, sikeres életvitelt felnőtt korban.
A megyei önkormányzat közoktatási rendszerének fejlesztése érdekében tanácsadó céget bízott
meg, mely elkészítette a közoktatási és gyermekvédelmi intézmények összefoglaló helyzetértékelését és javaslatokat dolgozott ki a további működtetés lehetőségeire. A szakvélemény alapján a
2007/2008-as tanévtől megkezdődött az intézményhálózat átalakítása, amely 2010-től a hatékonyság és ésszerűség jegyében újraszervezésre kerül.
A fenntartó közoktatási minőségirányítási programja kimunkálásával, működtetésével azt célozza, hogy a racionalizált közoktatási rendszer és annak egységei (intézmények) ellenőrizhetően
törvényesen, eredményesen, költségtakarékosan működjenek a szakmai célok, feladatok sikeres
megvalósításáért.
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Az önkormányzat elkötelezett a minőségi feladatellátás mellett. A fenntartásában működő intézményektől azt várja, hogy jó színvonalon működtessék minőségfejlesztési rendszerüket, melyet
hangoljanak össze az önkormányzat minőségirányítási programjával, fejlesszék tovább működési
rendszerüket, a maguk elé kitűzött célok, feladatok minél eredményesebb megvalósításáért.
1.2.2.

A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények partneri kapcsolatai

A települési önkormányzatok és az általános iskolák természetes partnerei a megyei fenntartású
intézményeknek, hiszen azok mindegyike területi beiskolázást végez.
A sajátos nevelési igényű tanulókat oktató-nevelő intézmények fontos partnerei a pedagógiai
szakszolgálatok és a szakértői bizottság, amelyek a kistérségi társulásokkal és a településekkel
együttműködve meg tudják oldani az utazó tanári hálózat, valamint a szakszolgálati feladatok
igény szerinti teljes körű ellátását. Ezen túl egyre nagyobb szerepet kapnak a közoktatás megszervezésében a kistérségi társulások, a szakképzés szervezési társulások, társaságok, valamint a
TISZK-ek. Fontos a velük való kapcsolattartás formáinak kialakítása, a kapcsolattartás gyakorlatának kidolgozása, valamint a feladatot ellátó személy kijelölése. A kapcsolattartás minden esetben a pontosságon, őszinteségen, kölcsönös előnyön kell, hogy alapuljon.
A középiskolák tekintetében fontos szerepet töltenek be a munkaerő-piaci partnerek, a potenciális munkáltatók, valamint az intézményi együttműködésben nélkülözhetetlenek a szakképzés
szakmai „műhelyei”, a gazdasági kamarák és a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok.
Az érettségi vizsgára felkészítő intézmények fontos partnere a Dél-Dunántúli Regionális Oktatási
Hivatal, amely 2011. január 1-től megyei Kormányhivatal részeként megyei szintű feladatellátást biztosít majd.
A megyei fenntartású, bentlakásos intézmények tekintetében kiemelt partnerek a megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetek, a Gyámhivatal és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat.
Ennek célja a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, gyermekotthonban, vagy nevelőszülőknél
elhelyezett gyerekek nevelésének, oktatásának zavartalan biztosítása. Ezen túl valamennyi megyei fenntartású intézmény számára nélkülözhetetlen e szervezetekkel való kapcsolat, hiszen
minden intézményben jelentős számú hátrányos helyzetű tanuló van. Ezért kiemelten fontos az
intézmények részéről a kapcsolattartás kereteinek meghatározása, kapcsolattartó személy kijelölése. Különös figyelmet igényel az osztályfőnökök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök koordinációs feladatainak meghatározása, a tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. A
pályaválasztás megkönnyítése érdekében kiemelt fontosságú az általános iskolákkal való kapcsolattartás, hiszen az középfokú intézmények számára a biztonságos és hatékony működést befolyásolhatják. Mindezeken túl minden közoktatási intézmény a szakhatóságokkal a jogszabályok által
meghatározottak figyelembevételével tart kapcsolatot.
1.2.3.

A megyei önkormányzat elvárásai az általa fenntartott közoktatási rendszer működésével kapcsolatban
a közoktatási rendszer – megtartva sokszínűségét – rugalmasan alkalmazkodjék a
változó világ követelményeihez, azaz hasznosítható képzést, használható tudást
nyújtson,
a rendszer valamennyi egysége – típusának megfelelően – garantálja a minőségi oktatást-nevelést, megteremtve ezzel az élethosszig tartó tanulás alapjait, biztosítva az
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esélyegyenlőtlenségek csökkentését az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításával,
az intézmények működését a partnerközpontúság jellemezze,
a tantestületek képesek legyenek innovatív módon a szakmai megújulásra, fejlődésre, garanciát nyújtva az elért eredmények megszilárdulására, hibák kiküszöbölésére,
hatékonyan működő információs rendszer biztosítsa az érdekelt felek számára a minőségi munkához szükséges információkat, gondoskodjon a különböző szinteken
keletkező információk megismerhetőségéről, cseréjéről,
a beiskolázás tudatos tervezése, a tanulói létszám iskolaépületek befogadóképességéhez való igazítása. Törekedni kell a gazdaságosság és finanszírozhatóság érdekében
a törvényi maximumot közelítő osztálylétszámokra,
valamennyi közoktatási intézmény értékelje saját működése legfontosabb mértékadó
jellemzőjét, az általa választott módon legalább kétszer az intézményvezetői megbízás időtartama alatt.
1.2.4.

A fenntartó elvárásai az egyes intézménytípusok működésével kapcsolatban

Általános iskolák:
Somogy Megyei Önkormányzat II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Óvodája, Általános
Iskolája, Marcali, Nagyszakácsi tagintézménye
Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója, Diák- és Gyermekotthona, Kaposvár
Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata, Nagyatád
Somogy Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Marcali,
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár
Elvárások
a pedagógiai programok jogszabály szerinti felülvizsgálata,
bevezetése, hatékonyságának folyamatos figyelemmel kísérése
középtávú továbbképzési program készítése a munkaerőgazdálkodási rendszer részeként
(kötelező tovább-képzés teljesítésének áttekintése),
kötelező éves továbbképzési terv
készítése az 5 évre szóló továbbképzési program alapján
az oktatás tartalmának, kínálatának fejlesztése

Felelősök, közreműködők

Megvalósulás határideje

igazgató, igazgatóhelyettejogszabályban meghatárosek, munkaközösség vezetők,
zottak szerint
szaktanárok
5 évente
főigazgató, igazgatók
minden év március 15-ig

iskolavezetés, munkaközösfolyamatos
ségek, szaktanárok
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kommunikációs alapkészségek,
értelmi, szociális képességek fejlesztése
tehetségekkel és a hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés
az esélyegyenlőséget, esélyteremtést segítő oktatási-nevelési formák alkalmazása
tankötelezettség teljesítése
napközis ellátás biztosítása
pályaorientáció, pályaválasztás
segítése
a társadalmilag hátrányos helyzetű tanulókkal és a külön-leges ellátást igénylő tanulókkal való
tervszerű foglalkozás
tantárgyi értékelési rendszer felülvizsgálata
az intézményi minőségirányítási
rendszer alkalmazása, a folyamat
figyelemmel kísérése
hatékony gazdálkodás: osztálylétszámok kialakítása férőhely
kihasználtság tekintetében

2011/1.SZÁM

tanítók, szaktanárok

folyamatos

osztályfőnökök, szaktanárok

folyamatos

pedagógus közösség

folyamatos

főigazgató, igazgatók
napközis nevelők,
szabadidő szervező

folyamatos

osztályfőnökök, pályaválasztási felelős

folyamatos
folyamatosan, 7. évfolyamtól minden évfolyamon

gyermek és ifjúságvédelmi
folyamatos
felelős, osztályfőnökök
főigazgató, igazgatók, szaktanárok, tanítók

2011.06.30.

főigazgató, igazgatók, minőfolyamatos
ségi körök vezetői, tagjai
főigazgató, igazgatók

beiskolázás időszakában
legkésőbb tanévkezdésig

főigazgató, igazgatók, igazfolyamatos évenkénti tervezett,
gatóhelyettesek,
éves terv alapján
belső ellenőrzés, mérés, értékelés
munkaközösség vezetők
esélyegyenlőségi
intézkedési főigazgató, igazgatók, osz2009. január 1-től folyatervben megfogalmazottak érvé- tályfőnök, gyermekvédelmi
matosan
nyesítése
felelős
Szakszolgálatokat ellátó intézmények
Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója, Diák- és Gyermekotthona, Kaposvár
Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata, Nagyatád
Somogy Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Marcali,
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Elvárások
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás,
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai
ellátás, integráltan oktatott gyermekek segítése, kistérségi és a települési intézmények nevelési-oktatási intézményeiben, a szakszolgálatok telephelyein
térségi települési igények felmérése
a helybeni szakszolgálati ellátás
és az utazó tanári szolgálat tanévi
ütemezésének elkészítése
a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatainak ütemezése
szakmai együttműködések, megállapodások ütemtervének elkészítése a térségben működő szakszolgálatokkal
az intézményi minőségirányítási
rendszerben a specifikus elemek
alkalmazása, a folyamat figyelemmel kísérése

Felelősök, közreműködők

2011/1.SZÁM

Megvalósulás határideje

főigazgató, igazgatók, szakfolyamatos
szolgálat vezetője

főigazgató, igazgatók, szakminden év szeptember 15.
szolgálat vezetője
szakszolgálat vezetője

minden év szeptember 30.

szakértői bizottság vezetője

minden év szeptember 30.

főigazgató, igazgatók, szakminden év szeptember 30.
szolgálat vezetője
főigazgató, igazgatók, szakfolyamatos
szolgálat vezetője

Középfokú intézmények:
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák György Szakképző Iskolája, Fonyód
Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola, Siófok
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
Somogy Megyei Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma, Fonyód
Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma, Siófok
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Gimnázium, szakközépiskola
Elvárások
a pedagógiai program felülvizsgálata
az intézmény minőségirányítási
rendszerének alkalmazása, a folyamat figyelemmel kísérése
középtávú továbbképzési program készítése a munkaerőgazdálkodási rendszer részeként
(kötelező tovább-képzés teljesítésének áttekintése),
kötelező éves továbbképzési terv
készítése az 5 évre szóló továbbképzési program alapján
a tehetségekkel, a hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés
az élethosszig tartó tanulásra való
felkészítés
készségek, képességek magasszintű fejlesztése, továbbfejlesztése
a beiskolázás tudatos tervezése
pályaorientáció, a pályaválasztás
segítése, pályakövetés lehetőség
szerinti megvalósítása

SOMOGYI KÖZLÖNY

Felelősök, közreműködők Megvalósulás határideje
főigazgató, igazgatók és a
Kt. szerint
programkészítő pedagógusok
főigazgató, igazgatók a mifolyamatos
nőségi körök vezetői és tagjai

5 évente
főigazgató, igazgatók
minden év március 15-ig

osztályfőnökök, szaktanárok

folyamatos

szaktanárok, osztályfőnökök

folyamatos

szaktanárok, osztályfőnökök,
könyvtáros tanár, szabadidő
szervező

tanórákon és szabadon
választott foglalkozásokon
az egész tanév során
minden tanév októberéfőigazgató, igazgatók, pályaben, februárjában, márválasztási felelős
ciusában
osztályfőnökök, szaktanárok,
pályaválasztási felelős

főigazgató, igazgatók , gazdasági vezető
főigazgató, igazgatók, igazfolyamatos évenkénti tervezett,
gatóhelyettesek,
belső ellenőrzés, mérés, értékelés
munkaközösség vezetők
esélyegyenlőségi
intézkedési főigazgató, igazgatók, osztervben megfogalmazottak érvé- tályfőnök, gyermekvédelmi
nyesítése
felelős
tanulói lemorzsolódás megelőzéfőigazgató, igazgatók, oszsére
program
kidolgozása,
tályfőnökök
mentorálás
pedagógusok módszertani megfőigazgató, igazgatók, iskoújulásának elősegítése – pedagólavezetés
gus továbbképzési terv készítése
kommunikáció és együttműködés
főigazgató, igazgatók, nevehatékonyságának növelése a szülőtestület
lőkkel és társadalmi partnerekkel
a költséghatékony gazdálkodás

2011/1.SZÁM

folyamatos
folyamatos
éves terv alapján
2009. január 1-től folyamatosan
2009. január 1-től folyamatosan
folyamatos, minden év
január 31-ig
folyamatos
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Szakképzés
Elvárások
az általános képzés színvonalának javítása
a szakképzés szerkezeti és tartalmi változásainak nyomon követése, a célok feladatokká bontása, beépítése az intézmény
munkájába
a képzésben érdekelt szociális,
gazdasági partnerekkel való
együttműködés
közismereti tárgyak oktatási színvonalának emelése, alapkészségek fejlesztése
tehetséggondozás, felzárkóztatás

Felelősök, közreműködők
főigazgató, igazgatók, szakoktatók
főigazgató, igazgatók, tantestület
főigazgató, igazgatók, helyettesek,
szakmacsoport vezetők
főigazgató, igazgatók, munkaközösség vezetők, szaktanárok
főigazgató, igazgatók, szaktanárok, szakoktatók,
gyermek és ifjúságvédelmi
felelős
főigazgató, helyettese programot készítő pedagógusok

pedagógiai program
felülvizsgálata
intézményi minőségirányítási
főigazgató, igazgatók, minőrendszer alkalmazása, a folyamat
ségi kör vezetői, tagjai
figyelemmel kísérése
középtávú továbbképzési program készítése a munkaerőgazdálkodási rendszer részeként
(kötelező tovább-képzés teljesítéfőigazgató, igazgatók
sének áttekintése),
kötelező éves továbbképzési terv
készítése az 5 évre szóló továbbképzési program alapján
főigazgató, igazgatók, ügyviköltséghatékony gazdálkodás
teli főigazgató-helyettes
főigazgató, igazgatók,
folyamatos évenkénti tervezett,
igazgatóhelyettesek,
belső ellenőrzés, mérés, értékelés
munkaközösség vezetők
esélyegyenlőségi
intézkedési
főigazgató,
osztályfőnök,
tervben megfogalmazottak érvégyermekvédelmi felelős
nyesítése
tanulói lemorzsolódás megelőzéfőigazgató, igazgatók, oszsére
program
kidolgozása,
tályfőnökök
mentorálás

Megvalósulás határideje
folyamatos, tanév közben
és a nyári gyakorlatokon
is

folyamatos

folyamatos
tanórákon és választható
foglalkozásokon egyaránt
folyamatosan
folyamatos
Kt. alapján
folyamatos

5 évente
minden év március 15-ig

folyamatos
éves terv alapján
2009. január 1-től folyamatosan
2009. január 1-től folyamatosan
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pedagógusok módszertani megfőigazgató, igazgatók, isko- folyamatos, minden év
újulásának elősegítése – pedagólavezetés
január 31-ig
gus továbbképzési terv készítése
kommunikáció és együttműködés
hatékonyságának növelése a szü- főigazgató, nevelőtestület
folyamatos
lőkkel és társadalmi partnerekkel
Kollégiumok
Somogy Megyei Önkormányzat Dél-balatoni Kollégiuma, Balatonboglár
Somogy Megyei Önkormányzat Dél-balatoni Kollégiumának Aranypart Kollégiuma, Siófok
Somogy Megyei Önkormányzat Dél-balatoni Kollégiumának Fonyódi Kollégiuma, Fonyód
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma, Barcs
Elvárások
a bentlakásos intézmény
nevelési programjának felülvizsgálata
az intézményi minőségirányítási
rendszer alkalmazása, a folyamat
figyelemmel kísérése
középtávú továbbképzési program készítése a munkaerőgazdálkodási rendszer részeként
(kötelező tovább-képzés teljesítésének áttekintése),
kötelező éves továbbképzési terv
készítése az 5 évre szóló továbbképzési program alapján
a sajátos nevelési feladatok eredményes megvalósítása a kollégiumi diákönkormányzat együttműködésével
tehetséggondozás, hátránykompenzáció, személyiségfejlesztés, a szabadidő hasznos
eltöltéséhez, programkínálat biztosítása
hatékony működés, a kollégium
saját bevételeinek lehetséges
növelése
belső ellenőrzési értékelési
rendszer működtetése
esélyegyenlőségi
intézkedési
tervben megfogalmazottak érvényesítése

Felelősök, közreműködők
kollégiumigazgató, kollégiumvezetők, nevelő-tanárok,
szabadidő szervező
kollégiumigazgató, kollégium vezetők, minőségi kör
vezetői, tagjai

Megvalósulás határideje
Kt. alapján

folyamatos

5 évente
kollégiumigazgató, kollégiumvezetők
minden év március 15-ig

kollégiumigazgató, kollégiumvezetők, nevelőtanárok,
diákönkormányzat

folyamatos

nevelőtanárok,
szabadidő szervező,
diákkör vezetők,
gyermek és ifjúságvédelmi
felelős

folyamatos

igazgató, gazdasági vezető

folyamatos, illetve a nyári
szünet idején

kollégiumigazgató, kollégifolyamatos
umvezetők
kollégiumigazgató, kollégiumvezetők, gyermekvédelmi 2009. január 1-től.
felelős
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Kapcsolat a közoktatás rendszerét érintő más ágazatokkal:
A közművelődési ágazat
 az önálló ismeretszerzés gyakorlásának, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása a gyermekek, fiatalok számára a művelődési házak, a könyvtárak
és egyéb közművelődési intézmények közreműködésével,
 a konkrét együttműködési formák, módok és a tevékenység dokumentálása az intézmények vezetői és a közművelődési intézmények vezetői közti megállapodás
alapján történjen.
Munkaerő-gazdálkodási ágazat
 a sikeres pályaorientáció és pályaválasztási tevékenységben résztvevő partnerek
tevékenységének összehangolása, együttműködés a szakképzési profilok és irányok korszerűsítése érdekében, kiemelt figyelemmel a szakképzés-szervezési
társaságok, illetve társulások létrejöttére, pályakövetési rendszer feltételeinek kialakítása,
 a konkrét együttműködési formák, módok és a tevékenység dokumentálása az intézmények vezetői és a résztvevő partnerszervezetek (munkaügyi központok,
kamarák, gazdasági egységek, stb.) vezetői közti megállapodás alapján történjen.
Egészségügyi ágazat
 rendszeres egészségügyi ellátás biztosítása, valamint a kötelező éves egészségügyi vizsgálatok ütemezett lebonyolítása (iskolaorvosi, iskolafogászati vizsgálat,
munkaegészségügyi ellátás stb.),
 az éves ütemtervek elkészítése és teljesítésük regisztrálása az iskolaorvosok, védőnők által az iskolák vezetőivel egyetértésben,
 a megelőzésre, prevencióra kiemelt figyelem fordítása (kábítószer, alkohol, dohányzás, egészséges táplálkozás), az intézményi egészségfejlesztési program
megvalósításában való részvétel.
Gyermek és családvédelem, szociális ágazat
 a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok feltérképezése, nyilvántartása, települési jegyzőkkel való szoros együttműködés a fokozottabb gondoskodás és segítés érdekében,
 az iskolák gyermek és ifjúságvédelmi felelősei napi munkakapcsolatot tartsanak
fenn a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a gyámhivatal szakembereivel, szakmailag segítsék és koordinálják az osztályfőnökök ez irányú tevékenységét,
 az iskola és a gyermekjóléti szolgálat együttműködésének, a konkrét segítségnyújtás formáinak dokumentálását részben az iskola gyermekvédelmi felelőse,
részben a gyermekjóléti szolgálat munkatársai végzik a törvényi előírásoknak
megfelelően.
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II.
Az önkormányzat minőségfejlesztési rendszere
2.1. Munkamegosztás a fenntartói irányításban a tervezés, szervezés területén
A megyei közgyűlés döntési hatásköre a Somogy Megyei Önkormányzat hatályos
SZMSZ-e szerint:
A fenntartói irányítás keretében:

dönt a közoktatási intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek
egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról (Kt. 102.§)

megbízza a közoktatási intézmény vezetőjét, és gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat (Kt. 102.§ e) pont)

a közoktatási törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált szakképző központot hozhat létre (1993. évi LXXVI.
tv. 2. § (5))

meghatározza a közoktatási intézmény költségvetését, a költségtérítés és tandíj
megállapítás szabályait, szociális alapon adható kedvezmény feltételeit, (1993. évi
LXXIX. tv. 102. § (2) bek. b) pontja),

ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, és működésének törvényességét,

jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, minőségirányítási
programját, szervezeti és működési szabályzatát, (1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2)
bek. f) pontja),

értékeli a foglalkozási, illetőleg pedagógiai programban meghatározott feladatok
végrehajtását és eredményességét, (1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. g) pontja),

gondoskodik iskolaszék működési feltételeiről. (1993. évi LXXIX. tv. 102. §)
(1993. évi LXXIX. tv. 102. § (8) bek.).

gondoskodik a szülői szervezet (közösség), iskolaszék továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről. (Kt. 102. § (8) bek.)

meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (a
továbbiakban: közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv). (Kt. 105. §(1))
Együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi:

a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátására, (Kt.. 89. § a) pontja)

a nemzeti vagy etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek, továbbá a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermekek óvodai, iskolai ellátásának
megoldására, (Kt. 89. § b) pontja)

a képzési kötelezettséghez szükséges feltételek megteremtésére, az utazó gyógypedagógusi, logopédusi, konduktori hálózat működtetésére, (Kt. 89. § c) pontja)

az iskolaváltás biztosítása, különbözeti vizsga, illetve évfolyamismétlés nélkül
azoknak, akiknek állandó lakóhelyén nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás
feltételei a tankötelezettség végéig, (Kt. 89. § d) pontja)

a középiskolai és szakiskolai felvételi ügyekkel kapcsolatos kérdések rendezésére,
sajátos feladatok megoldására, (Kt. 89. § e) pontja)
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a körzeti szolgáltatást ellátó intézmény működési körzetének megállapítására, fenntartásához, működtetéséhez szükséges hozzájárulás megállapítására. (Kt. 89. § f)
pontja)
Az oktatási-nevelési hatáskörök:

a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés előkészítését szolgáló feladatellátási-, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv
készítése, (Kt. 88. § (1) bek.)

helyi önkormányzat által létesítendő új közoktatási intézmény, ill. meglévő intézményi feladat bővítésének szakvéleményezése, (Kt. 88. § (5) bek.)

közoktatási intézmény, illetve egyes szolgáltatás-ellátás megszüntetésének szakvéleményezése, * (Kt. 88. § (6) bek.)

helyi önkormányzat tulajdonában lévő nevelési-oktatási intézmény tulajdoni, vagy
fenntartói joga átengedésének szakvéleményezése, (Kt. 88. § (7) bek.)

közalapítványt működtet a közoktatás - fejlesztési tervben jóváhagyott - körzeti,
térségi és országos feladatainak megoldásához, (Kt. 119. § (1) bek.)

jóváhagyja az általa fenntartott szakképző iskola és a gyakorlati képzést majdan ellátó gazdálkodó szervezet együttműködési megállapodását, (1993. évi LXXVI. tv.
19. § (2) bek.)

az általa fenntartott szakképző iskolában a szakmai elméleti és a szakképző iskolában szervezett gyakorlati képzés költségeit – az 1990. évi LXV. törvény szabályainak figyelembevételével – biztosítja. Az általa fenntartott szakképző iskola költségvetésében biztosítja az 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál szervezett gyakorlati képzés költségeit, (1993. évi LXXVI. tv. 54. § (1) és (4)
bek.)

vizsgálja az oktatási intézmények és a Somogy Megyei Gyermektábor működési
feltételeit, valamint a megyei pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátását, véleményezi költségvetésüket, meghatározza az elosztási elvek prioritását,

meghatározza a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények számára
az adott tanítási évben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok
számát, valamint engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést (1993. évi
LXXIX. tv.102. § c.).


A közgyűlés elnökének jogköre a Somogy Megyei Önkormányzat hatályos SZMSZ-e
szerint:

az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,

lebonyolítja az intézmények vezetőinek megbízásával kapcsolatos pályázati eljárást,

az intézmények megszüntetése, átszervezése, feladatának, nevének megváltoztatása,
költségvetésének módosítása előtt a tervezett intézkedést az intézményi dolgozók
közösségével.
A megyei közgyűlés Humán Erőforrás Bizottságának átruházott hatásköre a Somogy Megyei Önkormányzat hatályos SZMSZ-e szerint:

vizsgálja a megyei fenntartású oktatási-nevelési és közművelődési intézmények
működését, ennek függvényében költségvetésük és tevékenységük módosítására javaslatot tesz,
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jóváhagyja az oktatás-nevelési intézmények pedagógiai programját, valamint minőségirányítási programját (1993. évi LXXIX. tv. 40. § (10) bek.),
o jóváhagyja
az
oktatás-nevelési
intézmények
pedagógiai
programját,
minőségirányítási programját, esélyegyenlőségi intézkedési tervét,

jóváhagyja a megyei fenntartású oktatási-nevelési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, házirendjét, beszámoltatja és ellenőrzi az intézmények vezetőit,

együttműködést kezdeményez az önkormányzatokkal, a középfokú felvételi ügyekkel kapcsolatos kérdések rendezésére, a sajátos középfokú iskolai valamint tankötelezettségi feladatok megoldására valamint a nemzetiséghez tartozó és fogyatékos
tanulók óvodai, iskolai ellátásnak megoldására,

a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvéleményt készít a helyi önkormányzatok új közoktatási intézmény létesítésével, meglévő intézményeik feladatbővítésével, átszervezésével, az intézmények illetve egyes szolgáltatásaik megszüntetésével kapcsolatos terveiről,

a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvéleményt készít a helyi önkormányzatok közoktatási intézményeinek tulajdoni, vagy fenntartói jogának átengedésével kapcsolatos terveiről,

előzetesen állást foglal a megyei fenntartású oktatási-nevelési intézmények által
hasznosított vagyon 5 évet meghaladó bérbeadásának szándékáról,

véleményezi a tevékenységi területet érintő ágazatok fejlesztési koncepcióit, szakmai programjait,

véleményezi és állást foglalt a tevékenységi területéhez tartozó megyei fenntartású
intézmények alapítása, megszűntetése, átszervezése, névhasználata kérdésében,

együttműködést alakít ki a tevékenységi területét érintő főhatóságokkal, szakmai
érdekképviseleti szervezetekkel és egyéb szervekkel,

figyelemmel kíséri a körzeti jellegű pedagógiai szolgáltatásokat, közreműködik az
önkormányzatok közötti koordinációban
A megyei főjegyző jogköre a Somogy Megyei Önkormányzat hatályos SZMSZ-e szerint:

lebonyolítja a megyei önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények vezetőinek megbízásával kapcsolatos pályázati eljárást. (1993. évi LXXIX.
tv.)

biztosítja az intézmények törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

gyakorolja a közgyűlés elnöke által átruházott munkáltatói rész jogosítványait,

az intézményvezetők vezető beosztásban dolgozó hozzátartozói tekintetében az
egyes munkáltatói jogok gyakorlását felügyeli,

kialakítja a saját, valamint az önkormányzat intézményei számviteli rendjét,

gondoskodik az önkormányzat által alapított és fenntartott oktatási-nevelési költségvetési szervek belső ellenőrzéséről az általa jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően (Áht., Öt., Ber.),

a közgyűlés költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési
szervek pénzellátásáról,

elbírálja a megyei önkormányzat intézményeiben az óvodai, az iskolai jogviszonyok keletkezésével, megszűnésével, a tanulók egyéb ügyeiben hozott döntések jogorvoslati kérelmeit. (1993. évi LXXIX tv. 91. § (4) bek. b/ pont),

dönt másodfokon a megyei önkormányzati általános iskolai felvételről,
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dönt másodfokon a megyei önkormányzati általános iskolai, illetőleg középfokú iskolai diákotthonba vagy kollégiumba való felvételről,

dönt másodfokon a megyei önkormányzati középiskolába való felvételről,

dönt másodfokon a magyarok külföldi tanulmányának engedélyezéséről, ha a megyei önkormányzat által fenntartott iskola igazgatójának döntése ellen fellebbeztek,

meghatározott esetekben rendkívüli szünet elrendelését kezdeményezi a megye területén az oktatási és kulturális miniszternél az oktatási intézményekben. (1993. évi
LXXIX. tv.),

nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények jegyzékének
elkészítése, vezetése (minden év augusztus 31-ig az egészségbiztosítási pénztárnak
és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek a jegyzék megküldése). (1993.
évi LXXIX. tv.),

tájékoztatja a szakértői és rehabilitációs bizottságot a fogyatékos gyermekek nevelő-oktató intézményekről. (1993. évi LXXIX. tv.),

tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység. (1993. évi
LXXIX. tv.),

tájékoztatja az oktatási minisztert, szakközépiskola és szakiskola esetén a szakirány
szerint illetékes minisztert, a közoktatási intézmény létesítéséről, átszervezéséről, illetve megszüntetéséről. (1993. évi LXXIX. tv.),

dönt a nem helyi önkormányzat által fenntartott középiskola, szakiskola, alapfokú
művészeti oktatási intézmény, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény többcélú intézmény és kollégium esetén a működési engedély kiadásáról. (1993. évi
LXXIX. tv.),

ellátja a nem helyi önkormányzat által fenntartott középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai intézmény, többcélú intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését. (1993. évi LXXIX. tv.),

vizsgálja hatósági ellenőrzés keretében a nem önkormányzat által fenntartott oktatási intézmény engedélyben meghatározottak szerinti működését. (1993. évi
LXXIX. tv.).
A megyei önkormányzat intézményeiben közreműködik:

a pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezésében.
(1993. évi LXXIX. tv.),

az érettségi vizsgák előkészítésében, megtartásában (1993. évi LXXIX. tv.),

a közoktatási információs rendszer működtetésében (1993. évi LXXIX. tv.),

ellátja a megyei fenntartású közoktatási intézmények vezetőinek kiválasztásával
kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás lefolytatásához kötődő feladatokat (1993.
évi LXXIX. tv.),

kezdeményezésre egyeztet az önkormányzat által fenntartott szakiskola és a gyakorlati képzést megállapodás alapján biztosító gazdálkodó szervezet között, ha valamelyik fél a megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget. (1993. évi LXXVI. törvény 19. § (4) bek.).



2.2. Intézményfenntartói ellenőrzés
A fenntartó a minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztési rendszerét, továbbá rendszeresen – ha a jogszabály másként nem rendelkezik, négyévenként
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legalább egy alkalommal – ellenőrzi közoktatási intézményei működésének törvényességét, a
szakmai munka eredményességét, gazdálkodásának szabályszerűségét és célszerűségét.
A fenntartói ellenőrzések főbb területei az alábbiak:
2.2.1. Az intézmények törvényes működésének szempontjai
A törvényességi ellenőrzést a hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának munkatársai végzik a
főjegyző által meghatározott éves ütemterv alapján.
A törvényes működés ellenőrzése:
Az önkormányzati oktatási-nevelési intézmény törvényességi ellenőrzése során vizsgálandó dokumentumok:
1.
Alapdokumentumok, különösen:
a) alapító okirat
b) pedagógiai program
c) szervezeti és működési szabályzat
d) házirend
e) éves munkaterv
f) költségvetés
g) minőségirányítási program.
h) esélyegyenlőségi intézkedési terv
2.

Tanügyigazgatási dokumentumok, különösen:
a) iskolai beírási napló
b) osztálynapló, haladási napló
c) foglalkozási napló
d) törzslap, anyakönyvi nyilvántartás
e) bizonyítványok
f) felvétel, átvétel dokumentálása
g) tanulói balesetek dokumentálása
h) gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység dokumentálása.

3.

A működés személyi és tárgyi feltételeinek törvényességét igazoló dokumentumok, különösen:
a) végzettséget igazoló dokumentumok
b) az alapfeladatok ellátásában résztvevőkre vonatkozó képesítési követelmények megtartását igazoló dokumentumok
c) munkaköri leírások
d) pedagógus-továbbképzési terv
e) pedagógus-továbbképzések dokumentumai
f) az előírt eszközjegyzék.

4.

Az intézmény működésének szabályosságát biztosító dokumentumok, különösen:
a) a helyi döntések mechanizmusát bemutató, betartását igazoló dokumentumok
b) a közalkalmazottakra vonatkozó dokumentumok
c) az intézmény irattári terve
d) a kötelezően előírt nyomtatványok
e) a diákigazolvány, pedagógus igazolvány nyilvántartása
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f) belső ellenőrzési terv
g) a belső ellenőrzések dokumentumai
h) intézményi döntések jegyzőkönyvei.
5.

A pedagógiai munka szervezésére vonatkozó dokumentumok, különösen
a) tantárgyfelosztás
b) órarend
c) a tanulók ügyében hozott döntések, intézkedések dokumentumai
d) a fakultatív hit- és vallásoktatásra vonatkozó dokumentumok.

6.

Az érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködés dokumentumai
a) a szervezetek működési feltételeire vonatkozó dokumentumok
b) a döntés-előkészítésben való részvételt igazoló dokumentumok.

2.2.2.

A pedagógiai munka ellenőrzése

A pedagógiai munka ellenőrzését a hivatal Humánszolgáltatási Főosztály munkatársai végzik
független szakértők bevonásával a közgyűlés Humán Erőforrás Bizottságának éves munkatervében meghatározott ütemezés alapján.
Az ellenőrzés során a pedagógiai programban és az intézmény minőségirányítási programjában
rögzítettek megvalósításának, a pedagógiai folyamatok eredményességének – külső-belső mérések – a munkarend, munkafegyelem helyzetének, az iskolavezetés tevékenységének, a tantestület,
szakmai közösségek fejlesztő munkájának, a diákönkormányzat működésének vizsgálatára, valamint a szakmai mutatók elemzésére kerül sor.
A pedagógiai-szakmai munka eredményességének ellenőrzése
Az oktatási-nevelési intézmény szakmai ellenőrzésére vonatkozó általános szempontok az ellenőrzést végző közoktatási szakértők számára:
1.
Segíti-e az intézményben folyó szakmai, pedagógiai munka a fenntartó által megfogalmazott minőségi célok elérését?
2.
Megfelel-e az intézmény szakmai, pedagógiai munkája az intézmény minőségpolitikájának,
az intézmény által megfogalmazott minőségi céloknak?
3.
Az intézményben folyó szakmai, pedagógiai munka összhangban van-e az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célokkal és elvekkel?
4.
Megfelel-e az egyes tantárgyak tantárgyi programja, a tanítási órákon folyó oktató-nevelő
munka az 1-3. pontban megfogalmazott elvárásoknak?
5.
Összhangban áll-e a tanórán kívüli tevékenységek struktúrája, illetve a tanórán kívüli tevékenységek tartalma az 1-3. pontban megfogalmazott elvárásokkal?
6.
Milyen mértékben valósul meg az intézményben az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos helyzetű, illetve a veszélyeztetett gyermekek, tanulók hátrányainak kompenzálására
vonatkozó módszerek és tartalmak megfelelőek, illetve eredményesek-e?
7.
A tehetséggondozás, illetve a differenciált képességfejlesztés érdekében végzett intézményi
pedagógiai munka hatásos-e, ennek milyen eredményei vannak?
8.
Az intézmény mérési, értékelési módszerei adekvátak, koherensek-e, illetve beváltak-e a
vizsgált időszakban? Vannak-e olyan problémák, amelyek ennek felülvizsgálatát indokolják?
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Milyen külső vagy belső szakmai, pedagógiai ellenőrzéseket, méréseket végeztek a vizsgált
időszakban? Ezek tapasztalatai hasznosulnak-e az intézmény pedagógiai munkájában?
Megfelelnek-e az 1-3. pontban megfogalmazott elvárásoknak a pedagógusok továbbképzési
programjai?

A Humán Erőforrás Bizottság éves munkatervében meghatározott ütemezés szerint beszámoltatja az intézményvezetőket az előző tanév munkájáról.
Az intézményvezetői beszámoló szempontjai
1.

Az intézmény környezete, partnerek
- az intézmény közvetlen társadalmi környezete, a település, a helyi társadalom és az iskolafenntartó jellemzői,
- a tanulók és szülők társadalmi-gazdasági jellemzői,
- az iskolába belépő gyermekek, tanulók felkészültsége,
- speciális csoportok a gyermekek, tanulók között.

2.

Az anyagi feltételek
- költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek,
- egy tanulóra jutó költségek,
- hatékonyságmutatók, egy pedagógusra jutó tanulók, tanulócsoportok száma, nagysága,
- a gazdálkodás ésszerűsége,
- saját bevételek lehetőségei,
- az épület és a környezet fizikai állapota,
- a tanulást segítő eszközök állapota és hiánya,
- a sport- és szabadidős foglalkozáshoz szükséges eszközök állapota és hiánya.

3.

Szervezeti - vezetési jellemzők
- a vezetés filozófiája, érvényesíteni szándékozott stílusa, minősége,
- a belső erőforrások elosztása,
- a belső értékelési (minőséget biztosító) technikák,
- a vezetői munka és felelősség-megosztás,
- a pedagógiai munka belső ellenőrzésének szabályozása és gyakorlati megvalósítása,
- a belső ellenőrzés tapasztalatainak következményei,
- a belső ellenőrzés dokumentálása,
- a belső információk áramlása,
- az innováció támogatása,
- a tanulók aktivitása a szervezetben,
- a pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolatok,
- az intézmény alkotói, tevékenységi légköre,
- a vezetői elismerések rendszere és a tárgyidőszakra jellemző tevékenység,
- a vezetői elmarasztalások rendszere és a tárgyidőszakra vonatkozó tevékenység,
- a pályázati tevékenység lehetősége és eredményessége,
- önértékelés eljárásrendjének tanévi tapasztalatai, az arra foganatosított intézkedések,
különös tekintettel a fenntartói minőségpolitikában meghatározott intézményi feladatok
teljesítésének kvantitatív mutatóira.
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4.

A személyi feltételek alakulása
- a pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége,
- az új pedagógusok alkalmazásának módja, szempontjai,
- a pedagógusok javadalmazása, a minőségi munka értékelése,
- a pedagógusok továbbképzése, önképzésének támogatása,
- a pedagógusok által kezdeményezett innovációk elbírálása és sorsa,
- az alkotó (szaktudomány, tankönyv, tanterv, stb.) pedagógusok tevékenysége,
- az oktatást segítő személyzet.

5.

Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek
- az alkalmazott tantervi programok jellemzői és előnyei, hátrányai,
- a tantervi programok karbantartása,
- az alkalmazott tankönyvek és tanulmányi segédletek jellemzői,
- a tanítást segítő eszközök használata,
- a tanórán kívüli tevékenységformák és azok hatékonysága,
- a hátrányos helyzetű tanulók segítésének eszközei, módszerei,
- differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás a tanításban, nevelésben,
- a környezetvédelmi és az egészségügyi nevelés helyzete, eredményei,
- iskolaközi programokban való részvétel és eredményesség.

6.

Tanulói teljesítmények, a tanulók neveltség szintje
- a tanulói minősítés (érdemjegyek) szabályozottsága és a szabályok érvényesülése,
- a tanulói osztályzatok és vizsgaeredmények véleményezése,
- a tanulói csoportok fejlődésének összegzése,
- a tantárgyi teljesítmények eredményei,
- felvételi, továbbhaladás, végzettség, továbbtanulás,
- az évismétlések, lemorzsolódások okai, adatai,
- a tanulmányi és sportversenyeken való részvétel és eredményesség,
- a tanulmányi teljesítmények elismerése,
- fegyelmi problémák, deviancia,
- a nevelési célok megközelítésének helyzete, neveltségi szintmérés eredményei.

7.

A törvényes, jogszerű működés helyzete
- a közoktatási törvényben előírt alapvető és kötelező belső szabályzatok megléte, jogszerűsége és összhangja a napi gyakorlattal (alapító okiratok, SZMSZ és mellékletei, pedagógiai program, intézményi minőségirányítási program, házirend, munkatervek, nyilvántartások, adatszolgáltatás, belső adminisztráció, stb.),
- kapcsolat az iskolafenntartóval, az önkormányzati döntések megvalósítása.
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Gazdasági ellenőrzés

A gazdasági ellenőrzést a hivatal Belső Ellenőrzési Irodájának és Pénzügyi Főosztályának munkatársai végzik a főjegyző által összeállított és a Pénzügyi Bizottság által jóváhagyott éves ütemterv alapján.
Az ellenőrzés során a gazdálkodás szabályszerűségének, a vagyon, eszköz, anyag-nyilvántartások
előírás szerinti vezetésének, a költségvetés időarányos teljesítésének – bevételek, kiadások alakulása –, a gazdálkodás törvényességének és célszerűségének vizsgálatára kerül sor.
A fenntartói ellenőrzések zárásaként az ellenőrzést végzők tapasztalataikat jegyzőkönyvben rögzítik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ellenőrzött intézmény vezetőjének a jegyzőkönyvben rögzítettekkel kapcsolatos állásfoglalását.
Annak érdekében, hogy a Somogy Megyei Közgyűlés folyamatosan nyomon követhesse az általa
működtetett közoktatási rendszer helyzetét, valamint a rendszer fejlesztése érdekében megalapozott döntéseket hozzon, valamennyi megyei fenntartású oktatási-nevelési intézmény vezetője
köteles a hivatal főosztályai által igényelt információkat, adatokat határidőre a fenntartó rendelkezésére bocsátani. A hivatal pedig köteles gondoskodni arról, hogy az intézmények vezetői
minden ágazatot érintő fenntartói döntés előkészítésének részesei lehessenek.
2.2.4.

A vezetői értékelés

2.2.4.1.

A vezetők teljesítményértékelésének alapelvei:
a teljesítményértékelés elvégzése az oktatás minőségének javítása érdekében történik,
előre ismert normarendszer alapján valósul meg,
az értékelés személyre szóló és ösztönző hatású kell, hogy legyen,
a fejlesztési terület meghatározásával az értékelt is értsen egyet,
az értékelő megbeszélés előremutató legyen, és a partneri viszony légköre hassa
át,
az adatok kezelése az adatvédelmi törvény szabályait vegye figyelembe.

2.2.4.2.

A vezető értékelés eljárásrendje
A Külső és belső szervek értékelése
a fenntartó a szakmai, törvényességi vizsgálat értékelésére olyan szakértőt kérhet fel, aki szerepel az országos szakértői jegyzékben (Kt. 102. §),
a vezetői értékelés időpontját célszerű meghatározni a vezetői kinevezés, vagy
meghosszabbítás évében,
a vezető értékelését megadott szempontok alapján a fenntartó képviselője végzi,
az értékelés pontos időpontját az éves munkaterv rögzíti, melyet megelőz egy
ütemterv elkészítése a tevékenység, időpont, határidő, felelős, résztvevők pontos megjelölésével.
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B Vezetői önértékelés
a fenntartói értékelő megbeszélés előtti időpontra essen, önértékelő kérdőív segítségével.
C Értékelő megbeszélés
önértékelési mutatók, elemzések összehasonlítása,
vezetői munka erősségeinek, fejlesztendő területeinek feltárása, következtetések,
jegyzőkönyv készítése,
az értékelő beszélgetés eredményeként jelentkező feladatok meghatározása a
fejlesztendő kompetenciák tekintetében.
D Dokumentálás
a vezetői értékelés jegyzőkönyvei a személyi anyag részét képezik, őrzése irattárban történjen.
E

A vezetői értékelés szempontjai
vezetői tevékenység:
o pedagógiai folyamatok irányítása,
o szakmai tudás, módszertani jártasság,
o innovációs tevékenység,
o a pedagógiai programban kitűzött célok megvalósulása,
o nevelési, oktatási, mérési, beiskolázási eredmények,
o különbségek kezelése,
o hozzáadott pedagógiai érték,
o irányítási képesség,
o értékelési, ellenőrzési tevékenység,
o motiváció,
o tanügyigazgatási dokumentumok készítése, vezetése,
o információáramlás minősége,
o szervezettség, határozottság, jogszabályok betartása,
o vezetés kapcsolata a tantestülettel, tanulókkal, nem pedagógus alkalmazottakkal, szülőkkel, fenntartóval, más intézményekkel, szakmai szervezetekkel,
o gazdálkodás, forrásbővítés,
o infrastruktúra fejlesztés, ismertség, iskolahasználók.

2.2.5. Az ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítása
Az ellenőrzést elrendelő – megismerve és elemezve az ellenőrzés tapasztalatait – a feltárt hiányosságok megszüntetésére köteles feladattervet készíteni, a végrehajtásért felelős személyek,
illetve határidők megjelölésével, továbbá köteles gondoskodni a teljesítés ellenőrzéséről.
A hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya, a Belső Ellenőrzési Iroda, valamint a Pénzügyi Főosztály munkatársai évente összesítik az elvégzett ellenőrzések tapasztalatait, az általánosítható gondokra felhívják valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetőjének a figyelmét, illetve gon-
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doskodnak arról, hogy a pozitív tapasztalatok – az intézményi munka eredményességét szolgáló
egyéni eljárások, módszerek, stb. – széles körben ismertté váljanak. A jó intézményi gyakorlat
terjesztését az önkormányzat saját információs rendszerével is segíti.
Záradék:
A Somogy Megyei Önkormányzat módosított Közoktatási Minőségirányítási Programja a Somogy Megyei Közgyűlés ……/2010.(XII.10.) sz. határozatával vált jogerőssé, az abban foglaltak
minden megyei fenntartású oktatási-nevelési intézményre kötelező érvényűek azzal a kiegészítéssel, hogy a már bevezetett minőségügyi rendszerük tovább működtethető, szinkronba hozva a
jelen programmal.
Érvénybe lépett 2010. december 10-i hatállyal.
Érvényes 2014. december 31-ig.
Somogy Megyei Közgyűlés
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A Somogy Megyei Önkormányzat Szakképzés-fejlesztési Tervének (2008-2010) felülvizsgálata és módosítása
1.

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy
Megyei Önkormányzat Szakképzés Fejlesztési Tervének (2008-2010) felülvizsgálatát
és módosítását jóváhagyja.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 10.

2.
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A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy
Megyei Önkormányzat Szakképzés Fejlesztési Terv (2008-2010) felülvizsgálatában és
módosításában szereplő fejlesztésekhez saját forrásból az önerőt az adott évek költségvetési rendeletében biztosítja.
Felelős:

Gelencsér Attila, a közgyűlés
elnöke
Határidő: minden év költségvetési rendeletének elkészítési határideje
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Bevezetés
Ma már vitathatatlan álláspont, hogy a szakképzés színvonala alapozza meg azt
a tudás alapú társadalmat és gazdaságot, amit a hazai fejlesztési tervek és az Európai
Unió is alapvető célként fogalmazott meg. Az EU fejlettebb országaiban sokféle
szakoktatási rendszer működik, de közös jellemzőjük, hogy kiforrottak, a gazdasággal
igen szorosan együttműködnek, a munkaerő-piaci igényekre épülő, a helyi szociológiai,
földrajzi sajátosságokat markánsan figyelembevevő módon funkcionálnak. Ezekkel
szembeállítható a magyar szisztéma, mely folyamatosan változik, rendkívül drága, a
gazdaság igényeit csak kis mértékben és jelentős fáziskéséssel követi, alapvetően
centralizált irányítású, így a lokális sajátosságokat is csak kevésbé veszi figyelembe.
Már az oktatáspolitikusok és a közgazdászok is tényként kezelik, hogy a magyar
gazdaság bővülésének gátját egyre inkább a jól képzett szakemberek egyre égetőbb
hiánya jelenti. Számos hazai és külföldi beruházás meghiúsulásának ez a kizárólagos
oka. A legsúlyosabb helyzet éppen Somogy megye és a Dél-dunántúli Régió
legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágazatában, a magasan kvalifikált munkát végző
gépészeti és építőipari területen van. Egy évtizeden belül a ma még aktív
szerszámkészítő, hegesztő, lakatos és kőműves szakmunkások fele eléri a nyugdíjkort.
Ezekből a szakképesítésekből jelenleg a régióban csupán a munkáltatói igények
tizedében képeznek tanulókat. Számos okkal magyarázható a kialakult helyzet, de ezek
közül kiemelhető a műszaki szakmák költségesebb oktatása, az iskolai és tanulói
motiválatlanság. A legfőbb problémát mégis a területi sajátosságok, a szociológiai,
társadalmi, gazdasági adottságok elhanyagolása jelenti a szakmai szervezetek, kutatók
esetében. Ezen kulcsfontosságú területi jellemzők bemutatása és elemzése képezi jelen
értekezés meghatározó célját.
A

Somogy

Megyei

Önkormányzat

elkötelezte

magát

a

szakképző

intézményeinek korszerűsítésére, a TISZK rendszer általi modernizálására. A Somogyi
TISZK nemcsak Somogy megye szakképzésének meghatározó szereplője, hanem
vonzáskörzete miatt Tolna és Baranya megyék munkaerő-piaci jellemzőire is igen
komoly ráhatással bír. Ezért a szakértői jelentés az egész Dél-dunántúli Régió
oktatáspolitikai, gazdasági sajátosságait vizsgálja. Így kíván marketing és beiskolázási
stratégiaként irányt mutatni a következő évekre (3-5, 8 évre).
Somogy és általában a Dél–dunántúli Régió igen jó természeti, kereskedelmi és
kulturális adottságokkal rendelkezik, ennek ellenére az ország többi területéhez képest
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az elmúlt 10 évben erőteljes leszakadást produkál. A rendszerváltást követő években
lehanyatlottak a térség „húzóágazatai”, a mezőgazdaság, a könnyűipar. Az ezredforduló
után viszont kialakult egy prosperitást mutató gépészeti, építőipari, kereskedelmi,
termálturisztikai ágazat, mely komoly szakemberhiánnyal küzd. A térség szakoktatási
rendszerének hibáját mutatja, hogy a régióban majd hatvanezer fő álláskeresőt tartanak
nyilván, mellyel szemben több mint harmincezer betöltetlen álláshely is mutatkozik. Ezt
az anomáliát tovább fokozza a szakiskolai tanulólétszám csökkenése, továbbá a
gazdasági igényektől eltérő szakmák felesleges oktatása. A Somogy megyei
Önkormányzat újabb és újabb szerkezeti változtatásokat hajt végre. Hatalmas
erőfeszítések történtek az elmúlt esztendőkben a szakoktatás fejlesztésére. Uniós
támogatásokkal új oktatásigazgatási eljárások bevezetésére is sor került, melyek
következtében a hazai szakképzés valóságos metamorfózison esik át. Több szakképző
iskolát összefogó csúcstechnológiával felszerelt térségi integrált szakképző központ jött
létre, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok hatásköre a szakmastruktúra
meghatározásában megnőtt, a moduláris képzési rendszer (a megújult Országos Képzési
Jegyzék szerint) beindult. A kétségtelenül pozitív változások ellenére még mindig
jellemző a gazdaság szereplőinek igen gyenge érdekérvényesítő képessége. A közeljövő
szakoktatási jellemzőit, területfejlesztési irányait ezeknek a szervezeteknek a működése
fogja meghatározni. Sikerük záloga a területi különbségek lekövetése, a demográfiai
sajátosságokat és a gazdasági elvárásokat figyelembevevő vezetői magatartás, mely
nem nélkülözheti a földrajzi szemléletű folyamatos kutatómunkát sem.
Jelen elemzés a fentiekben körvonalazott jelenségek és problémák statisztikai
bemutatására, a kívánatos szakmák elemzésére, a kiváltó okok vizsgálatára, az érintett
szervezetek, iskolák, fenntartók, munkaerő-piaci szervezetek tapasztalataira és a
megoldási javaslatok megfogalmazására törekszik Somogyban és a Dél-dunántúli
Régióban. A vizsgálódás alapját a statisztikailag jól mérhető gazdasági, munkaerő-piaci
adatok bemutatása, időbeli és területi különbségeinek elemzése képezi. A vizsgálódás a
hivatalosan hozzáférhető és lezárt 2003-2009 közötti hat esztendő adatait veszi alapul.
Azok tendenciáit, prognosztizálható irányait vizsgálja. Az elvárt eredmény: a TISZK
középtávú (3-5 éves) szakmai stratégiájának körvonalazása, szakmaszerkezetének a
várható munkaerő-piaci igényekhez igazítása, az intézmény marketing és beiskolázási
stratégiájaként a preferálásra kerülő szakmacsoportok, szakképesítések meghatározása,
a beiskolázási elvek megfogalmazása.
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A megfogalmazott észrevételek statisztikai, gazdasági, oktatásigazgatási
adatsorokon, a régióra jellemző iskolai, szakoktatási kutatás és tudományos értekezés
adatain nyugszanak. A szakértői jelentés és a következtetései három nagyobb
információ-bázisra épülnek. Feldolgozza a régióra jellemző legalapvetőbb gazdasági
adatokat, foglalkoztatási-munkaerőpiaci mutatókat és az oktatási-képzési adatokat.
Kiemelkedően nagy súllyal lettek figyelembe véve a KSH, a Munkaügyi KözpontokÁFSZ, és a KIR STAT legfrissebb statisztikái. Feldolgozásra kerültek még a GKI
konjunktúra indexei, a Regionális Fejlesztési Operatív Programok, az Oktatási
Statisztikai Évkönyvek, a Dél-dunántúli Régió Regionális Innovációs Stratégiája, több
munkaerő-piaci prognózis adatai, tapasztalatai is. A kutatás során mindvégig szigorúan
ragaszkodtunk a gazdasági, foglalkoztatási jellemzőkhöz, igényekhez, progressziót
mutató változásokhoz. Több mint száz munkáltatóval, gyakorlati oktatást végző
vállalkozással, iskolai, szakképző társulási, intézmény fenntartói vezetővel került sor
egyeztetésre szakmai, munkaerő-piaci adatok vonatkozásában. Igen terjedelmes
statisztikát, regionális jelentést, kutatás kerül feldolgozásra. Vizsgálat tárgya
valamennyi szakma és szakmacsoport vonatkozásában a 2011/2012-es tanévre az
indítandó osztályok száma, az az maga a beiskolázási irány, mely a marketing és
beiskolázási stratégia fundamentuma. Ezen logikai elvekre építve ölthet testet egy
modern, menedzser szemléletű stratégia, mely lehetővé teszi innovatív iskolai vezetési
struktúra meggyökeresedését mind a TISZK vezetése, mind pedig a fenntartótulajdonos számára.

81

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/1.SZÁM

5

Somogy megye és a Dél-Dunántúl oktatáspolitikai helyzetelemzése
A középfokú oktatás jellemzői
A középfokú oktatási intézmények egyszerre többféle oktatási programot
biztosítanak a tanulók számára. A leggyakoribb a szakközép – és a szakiskola, több
helyen a gimnázium és a szakközépiskola, de akár a három iskolai profil együttes
működése is előfordul (BOROSÁN GY. 1998). A hivatalos nyilvántartásokban az iskola
abban a formában szerepel, mely a tevékenységében domináns.

A 2009/2010. tanévben Magyarországon mintegy 1500 oktatási intézményben
folyt középfokú oktatás-szakképzés. Az intézmények száma összességében a
rendszerváltás óta országosan 1251-ről 1872-re (57%-kal) növekedett, ezen belül a
szakképzési programokat kínálóké 417-ről csupán 489-re (6%-os a növekedés). A
szakközépiskolai feladatot ellátó intézmények száma folyamatosan és egyenletesen
emelkedett, 513-ról 765-re, a gimnáziumok száma még nagyobb mértékben nőtt, majd
megduplázódott.

Feltűnő, hogy a szakiskolák száma először növekedett a rendszerváltás utáni
években. Oka a statisztikai nyilvántartási rendszer változása és az általános iskolák
adminisztratív

átalakulása

volt.

Később

a

szakmunkásképzés

rohamos

visszaszorulásával párhuzamosan csökkent a számuk, főként a 90-es évek második
felétől.

Az iskolák átalakulásával párhuzamosan az utóbbi évtizedekben végbement
változások miatt, a gimnáziumok és szakközépiskolák térnyerése mellett jelentősen
csökkent a szakiskolai tanulók száma is. Magyarországon 20 esztendő alatt a felére
redukálódott arányok.
Az általános iskolai tanulólétszám a középfokú oktatás tanulóbázisát alapvetően
befolyásolja a Dél-dunántúli Régióban is. A csökkenés eltéréseket mutat megyénként és
településszerkezetileg egyaránt. A régióban átlagosan 250-300 fővel (3-4%-kal)
kevesebb tanévről-tanévre az általános iskolai tanulólétszám egy évfolyamban.
Tolnában ennél nagyobb mértékű a gyerekszám csökkenés, Somogyban és Baranyában
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kisebb. Míg országosan az első évfolyamos tanulólétszám a 2008/2009-es tanévben a 8.
évfolyamos tanulóknak 92,34%-a, addig a régióban ez az arány 87,94%, Tolna
megyében pedig csak 85,56% (Közoktatási Tájékoztató 2009/2010). A fogyás mértéke a
településméretekkel fordított összefüggésben van országos, régiós és megyei
viszonylatban is. Városokban a fogyás nagyobb, községekben kisebb. Az eltérés 12% és
21% között mozog, az utóbbit Baranya megyében közelíti meg.
Kistelepülések esetén régiós és országos szinten is tendenciózus a növekedés a
magasabb évfolyamok felé, országosan 121,72%-os, a Dél-dunántúli Régióban pedig
130,51%-os. Kisebb a tanulólétszám emelkedése (110,73%-os) Baranyában, míg
legnagyobb (164,91%-os) az e vonatkozásban dominánsnak nem tekinthető Tolna
megyében, ahol az első évfolyamosok száma mintegy harmada a baranyainak, a 8.
évfolyamosok száma pedig még a baranyai ötödét sem éri el. A fentiek a
gyermekvállalási kedv csökkenésével vannak összefüggésben, amely azonban kevésbé
érződik a kisebb méretű településen és a hátrányos helyzetű térségben, a nehezebb
megélhetési viszonyok között élők esetén, ahol általában nagyobb a gyermekvállalási
hajlandóság. Éppen ezeken a területeken él a romák nagyobbik része is főként a déli
somogyi és baranyai térségekben. A romákra a nagyobb gyereklétszám jellemző. A
kutatás során felkeresett önkormányzati vezetőik véleménye szerint a provinciális
kultúrából egyébként is eredeztethető és a romáknál még erősebben megfigyelhető,
hogy a gyermek, áldás. Becsléseik szerint a vidéki cigány családoknál 4-5 gyermek
számít átlagosnak, a városiaknál 2-3. A roma népesség számbeli gyarapodása azonban
csak fékezni tudja a születések számának és az általános iskolába lépő gyermekek
létszámcsökkenését.
Az általános iskolás tanulók nagyobbik része a városok iskoláiban tanul, de
arányuk évfolyamonként csökkenő. Országosan a 8. évfolyamos diákok közül a
városban tanulók aránya 69,04% volt, az első évfolyamos tanulók aránya pedig 67,00%,
míg ezek az arányszámok a Dél-Dunántúli régióban 63,43%, illetve 59,28%.A városban
tanulók arányának csökkenését jelentősen befolyásolja az a tényező is, hogy a szülők
hajlamosabbak a városkörnyéki településekről a város általános iskoláiba átíratni
magasabb évfolyamokra járó gyermeküket.
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A megkérdezett gazdasági szereplők egységes véleménye szerint az alapfokú
képzés legfőbb hibája a szakképzés szempontjából a túlzott elmélet-centrikusság.
Elsősorban tudományokat oktat, és nem a tanulókban rejlő készségeket fejleszti ki. Túl
sok az elsajátítandó lexikális tudás, kevés idő jut az alapvető ismeretek, készségek
elsajátítására, a gyakorlati és a manuális képességek fejlesztésére. Sajnálatos módon az
alapfokú oktatásról elmondható, hogy elsősorban a gimnáziumi és az érettségit nyújtó
szakképző iskolai továbbtanulásra készít fel. Mivel a középiskolák mindegyike az
évről-évre csökkenő gyereklétszámokkal szembesül, egyre lejjebb teszik a beiskolázási
kritériumaikat.

A

régióban

végzett

vizsgálódások

tapasztalatai

szerint

mivel

szabad

iskolaválasztás van Magyarországon, minden általános iskola arra törekszik, hogy a
lehető legjobb színvonalú képzést adja azon tanulói számára, akik érettségizni, illetve
egyetemre, főiskolára szeretnének menni. A gyengébb képességű, illetve hátrányos
helyzetű gyerekekkel nem elsődleges érdeke a felzárkóztató foglalkozás. A
szakképzésbe egyre inkább ezek a gyerekek kerülnek. A gyermekszületések csökkenő
tendenciája miatt az elit középiskolákat leszámítva minden középfokú oktatási
intézménybe egyre nehezebben sikerül biztosítani a tervezett beiskolázási létszámokat.
A középiskolák egyre gyengébb képességű gyerekeket is felvesznek, mivel létezésük
záloga a tanulók után kapott állami fejkvóta. A gimnáziumok és a szakközépiskolák
szinte minden gyermeket felvesznek, csak azt nem, akinek valamiféle szociális, testi,
értelmi, pszichés vagy társadalmi fogyatékossága van. A szakember utánpótlás és a
szakképzés rendkívül nehéz helyzetét ez az igen gyenge „gyermekanyag” is előidézte,
illetve konzerválja.

Azokról a gyerekekről, akik nem folytatják az általános iskola elvégzése után
tanulmányaikat, semmiféle statisztikai kimutatás nincs. Minden bizonnyal a társadalom
perifériájára sodródnak.

A 90-es évek elejéig a pályaválasztás az általános iskola befejezése után történt,
ma már csak továbbtanulásról, iskolaválasztásról lehet beszélni. Pályát a tanulók döntő
többsége 18 éves kora után választ. Ezért joggal megfogalmazható, hogy az általános
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iskola feladata nem a pályaválasztás előkészítése, hanem a pályaorientáció kell, hogy
legyen.
A pályaválasztás előkészítése pénz és kellő pedagógusi lelkesedés hiányában
egyre jobban elsikkad. Az üzemlátogatások igen megritkultak. Pályaválasztási füzetek,
kiadványok egyre kisebb példányszámban jelennek meg. Pályaválasztási fórumok is
egyre ritkábban szerveződnek.
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A középfokú képzés adatainak jellemzői
A középfokú oktatást szabályozó törvények, rendeletek csak bizonyos kereteket
állítanak fel, de a helyi politikai, iskola fenntartói, intézményvezetői és iskolahasználói
döntések az oktatás profilját olyan mértékben tudják befolyásolni, hogy azok az ország
különböző városaiban, megyéiben jelentős eltéréseket eredményeznek a helyi, megyei
iskolarendszerekben. A rendszer alapját azonban a tanulólétszámok alkotják.
Vizsgálatuk során megállapítható, hogy a régióban a 2009/2010-es tanévben a
gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók száma mintegy 77%-át adja az 1990/1991-es
tanévi 43% helyett az összes középiskolai tanuló létszámának, a szakiskolák
tanulólétszáma ennek megfelelően 23%-ra csökkent 57%-ról. A szakmai képzésben
tanulók létszáma drasztikusan visszaesett az elmúlt majd két évtizedben (majdnem
felére), az érettségit adó iskolák térnyerése viszont vitathatatlan. A szakmunka becsülete
a köztudatban rendkívüli módon lecsökkent, az érettségi megszerzése mára
tömegigénnyé vált. A gimnáziumi tanulók létszáma 85%-kal, a szakközépiskolai
tanulóké 30%-kal növekedett. Természetesen egyre több szakma elvégzése kötődik az
érettségi vizsgához, mint előfeltételhez, de sok család úgy gondolja, hogy a tágra nyitott
egyetemi, főiskolai kapukon kívánnak inkább belépni, mint sem a szakképző iskolákat
válasszák. Sokkal értékesebbnek tűnik érettségivel 3-4 évet főiskolán tanulni, diplomát
szerezni, mint szakmunkástanulóként „egyszerű” szakmunkás bizonyítványt kapni 2-3
év alatt.
Az egyes régiók között, ha nem is nagy mértékben, de megfigyelhetőek
eltérések a tekintetben, hogy hol csökkent nagyobb arányban a szakiskolai tanulók szám
az elmúlt két évtizedben. Éppen azokban a térségekben volt nagyobb arányú a változás,
amelyekben nagyobbat hanyatlott a szocialista ipar és mezőgazdaság. Az Északmagyarországi és a Dél-dunántúli Régióban különösen markánsak a változások. Velük
szemben a tradicionálisan fejlettebb Közép-magyarországi és Nyugat magyarországi
Régiókban átlagosan harmadával kisebb mértékű volt a csökkenés.

Általánosságban megállapítható, hogy a magyar és a dél-dunántúli gazdaság
jelenlegi legnagyobb munkaerő-piaci problémája nem az értelmiségi szakember
utánpótlása, hanem a szakmunkásé. Nem csak hazai jelenségről van szó, az Európai
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Unió nyugati országai is hasonló gondokkal küzdenek, mennyiségileg túlképzik a
diplomásaikat.

Iskolaszerkezet sajátosságai
A régióban működő iskolák számának alakulása a szakközépiskolák és a
gimnáziumok esetében teljesen megegyezik az országos tendenciákkal, azokkal együtt
növekedett. A szakiskolák esetében azonban az országos átlagnál (6%) nagyobb volt a
bővülés. Ez a folyamat minden bizonnyal összefügg a korábban vizsgált magasabb
roma rátákkal, születésszámokkal.

Érdekes jelenség, hogy az elmúlt négy évben már valamennyi iskolatípus száma
határozottan gyarapszik. Ez a folyamat az iskolaszerkezet elaprózódásával jár, mely
igen negatív folyamat. Az Európai Unió és a Magyar kormány is az iskolák
integrációját tartja helyes útnak, ennek szellemében jöttek létre a Térségi Integrált
Szakképző Központok. Az iskolaalapítások mögött nem racionális szakmai szempontok
húzódnak meg, hanem társadalmi igények, melyeket a szülők és a fenntartók együttesen
támasztanak. A helyi politika sikert, fejlődést, új munkahelyeket lát elsősorban az új
iskolákban ezért támogatja azok létrejöttét. Ennek a folyamatnak a hatására a
szakközépiskolákban 17-ről 14-re, a szakiskolákban 17-ről 13-ra, a gimnáziumokban
12-ről 11-re csökkent az egy pedagógusra jutó tanulók száma ezen időszak alatt (KSH
Évkönyvek).
A régióban működő szakképzést folytató intézmények száma teljes mértékben
elegendő a tanulólétszámokhoz viszonyítva. Az iskolák földrajzi eloszlására viszont egy
igen markáns ellentmondás jellemző. A szakiskolák 60%-a Pécsett, Kaposváron és
Szekszárdon helyezkedik el. A többi intézmény döntő többsége is a gazdaságilag
fejlettebb régiókban található. Éppen azokban a kistérségekben működik a legkevesebb
iskola, ahol a legnagyobb arányban élnek a tanulók nagy részét alkotó a romák. Ezek a
gyermekek igen rossz anyagi körülmények között élnek, ezért a bejárás és a kollégiumi
lakhatás megoldása komoly gondot jelent a szüleiknek. A tanulmányok idő előtti
abbahagyásának egyik fontos oka is ebben keresendő. A jövőben feltétlenül indokolt
lenne a régió déli, romák által lakott területein működő szakképző iskolák bővítése, sőt
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a megyeszékhelyek rovására újak létesítése, átcsoportosítása is. Elsősorban építőipari,
faipari,

másodsorban

pedig

vendéglátóipari-kereskedelmi

képzést

megvalósító

intézményekre van szükség. A gazdasági-földrajzi adottságok és a kutatómunka
tapasztalatai alapján Csurgóra faipari, Barcsra vendéglátó-ipari, Szigetvárra, Sellyére
építőipari, Siklósra, Villányba vendéglátó-ipari szakképző iskolák kiépítése lenne
indokolt. Ezen intézmények szakképesítéseinek oktatására helyben van gazdasági igény
és igen nagyszámú, nehezen mobilizálható roma származású tanuló.
A szakmák eloszlása a térségben
A Dél-Dunántúl szakközépiskoláinak oktatási szerkezete meglehetősen merev.
Az oktatási intézmények és fenntartóik a rendelkezésükre álló személyi és tárgyi
feltételeiknek megfelelő szakmákat oktatják éveken keresztül, igen kis változtatással. A
finanszírozási rendszer hibája miatt nincs motiváció a változtatásra, mivel minden
szakma állami dotációja, (normatívája) ugyan akkora, az iskolák nagy része alapvetően
megmarad a régi szakmastruktúrájánál.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2008/2009-es tanévben is a vendéglátásidegenforgalom, a kereskedelem, a gépészet és az építészet szakterületén található a
tanulóknak majd fele. Tolnában és Somogyban magas arányt képviselnek a
mezőgazdasági és a közgazdasági képzések. Magas az egészségügyi képzések aránya,
főként Baranyához és Pécshez kapcsolódva. Jelentős az informatikai képzés, de igen
csekély a közlekedési, a környezetvédelmi és az ügyviteli szakmacsoportok aránya.
Baranya megyében viszont jelentős arányt képviseltek az elektrotechnikai oktatások. Az
évtized végén az átlagos szint alá csökkent a gépészeti és az elektrotechnikai, illetve az
informatikai képzés is. A gépészeti képzések 1993-ban még a hazai átlag körüli arányt
képviselték, mára kissé már elmaradnak attól. Az építészet és a faipar az országos átlag
fölé emelkedett együtt a kereskedelem területén oktatott szakmákkal. Somogy
megyében a vendéglátásban képzettek aránya a legmagasabb az országban, oka a
Balaton-parthoz kapcsolódó turizmussal magyarázható.

Összességében megállapítható, hogy a régióban jelentkező munkaerő-piaci
igényeket csak kis mértékben követi a szakiskolai képzési struktúra. A hiányszakképesítések oktatását ellátják az iskolák, de jóval nagyobb arányban (akár kétszeres
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volumenben) lenne szükség a képzésre. Komoly pazarlást jelent az élelmiszeripar, a
szolgáltató szektor, a könnyűipar ilyen mértékű oktatása. Mindenképpen indokolt lenne
a csökkentés ezen területeken.
A rendszer előnye, hogy újra a gazdaság szereplői képzik a leendő
utánpótlásukat, azokat az ismereteket oktatják, melyekre a leginkább szükségük van.
Hátránya, hogy a cégek (főként a kis és középvállalkozások) főként csak a saját
profiljuknak megfelelő szegmensét tudják a tananyagnak átadni, nehezen képesek a
teljes képzési programot tanulóik számára megtanítani. Tárgyi és személyi feltételeik
megfelelőek ugyan, de korántsem terjedhetnek ki minden, a központi programban előírt
kritérium maximális biztosítására. Az iskolai tanműhelyek fő feladata éppen abban
fogalmazódik meg, hogy a tananyagnak megfelelő eszközökkel, berendezésekkel,
speciálisan képzett szakoktatókkal a lehető legkorszerűbb tudást adják át a tanulóknak.
Valamennyi iskolai tanműhely korszerű berendezése, fejlesztése, üzemeltetése viszont
rendkívül költséges, sőt pazarló megoldás lenne. A gyakorlati képzés színvonalának és
hatékonyságának emeléséhez létre kellett hozni a több iskolát és gyakorlati képzést
végző gazdálkodó szervezetet összefogó, a közös erőforrásokat koncentráló
tanműhelyeket, szakképzés irányító bázisokat, azaz a térségi integrált szakképző
központokat (TISZK), majd pedig a szakképzés szervezési társulásokat (SZASZET).
A térségi integrált központok létesítésével vitathatatlanul megindult a szakmai
koncentráció. A központok szervezeti formától függő életképessége, hatékonysága, a
finanszírozás és irányítás új elvek alapján történő működtetése most indult. Sikerüket
beárnyékolja, hogy egymással nem kötelező a koordináció, létrehozóik helyi érdekei a
másik központ átfedése miatt ütközhetnek.
A régió szociológiai jellemzői
A régióban 655 település található, amely (Nyugat-Dunántúllal holtversenyben)
a legnagyobb helységszámot jelenti az aprófalvas településszerkezetnek köszönhetően.
Ebben a régióban található a legtöbb (346) olyan kis falu, amelyben 500 főnél
kevesebben élnek (KSH, MK 2009. adatok alapján). A baranyai települések több mint
2/3-a, a somogyiak közel fele tartozik ebbe a kategóriába. A 621 község mellett, a
lakosság 56,5%-a a térség 34 városában él, közülük csak a három megyeszékhely
megyei jogú város: a 157 ezer lakosú Pécs, a 67,7 ezres Kaposvár és a 33,9 ezer főt
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számláló Szekszárd. A 2009. január elsejére vonatkozó KSH adatok szerint a
lakónépesség száma 953 ezer fő, ennek 41,4%-a Baranya megyében, 33,8%-a Somogy
megyében, 24,8%-a pedig Tolna megyében él.
A dél-dunántúli régióban összességében a népesség fogyás nem állt meg, az
országosnál kedvezőtlenebb demográfiai folyamatokat tapasztalhatunk. 2009. év adatai
alapján a népesség száma tovább csökkent, a fogyás mértéke 0,8%-os a régióban, míg
országos összesítésben csak 0,2%-os mértékű mérséklődés mutatható ki.
Baranyában 0,5%-kal, Somogyban 1%-kal, Tolna megyében pedig 1,2%-kal csökkent
népesség (Statisztikai Tükör 2009/4 sz. szerint).
A népesség korszerkezetére változatlanul az elöregedés a jellemző. Míg a 14 év
alatti népesség 15,5%-ről 14,3%-ra mérséklődött 2008. év végére a 2004 évihez képest,
addig a 60 év felettiek száma 21,4%-ról 22,4%-ra (KSH, MK 2009. adatok alapján)
emelkedett. Ebből fakadóan, a kizárólag korösszetétel alapján számított „eltartott
népesség rátája” a gyermek népesség esetén alacsonyabb, az idős népesség esetén
magasabb az országos átlagnál, az öregedési index a régióban 116,4%, míg az országos
adat csak 109,9%.
A Dél-Dunántúl az ország gazdaságilag kevésbé fejlett régiói közé tartozik, az egy
lakosra jutó bruttó hazai termék az országos átlag 68,3%-át tette ki, ezzel a 7 régió
közül a 4. helyet foglalta el (2008-ban). A mutató 2000-től évről-évre folyamatosan 12%-ponttal csökkent, a leszakadási folyamat 2006-ig gyorsult, 2008-ban viszont némi
javulás következett be. (KSH, MK 2009. adatok alapján) Az egy főre vetített GDP
értéke az országos százalékában a régión belül Somogyban a legalacsonyabb,
mindössze 63,4%-os, Baranyában a legmagasabb 71,9%, Tolna megyében pedig 69,1%.
A fentiekhez kapcsolódóan a régió ipari fejletlenségét jelzi az is, hogy az ország
2008. évi ipari termelésének mindössze 4,7%-a a származott a Dél-Dunántúlról.
Országosan az ipari termelési érték egyre nagyobb ütemben emelkedett évről-évre,
2006-ban már 10%-os volt a termelésbővülés, azóta ez a növekvő tendencia megállt,
visszaesés következett. A Dél-Dunántúlon 2005-ben jelentős (14%-os) visszaesés volt
tapasztalható, ami 2006-ban, lassuló ütemben, de folytatódott, 2007-ben viszont
kedvező fordulat figyelhető meg, (különösen Somogy megyében). Ez a kedvező
fordulat 2008-ban nem ismétlődött, bár mérséklődő növekedés kimutatható volt előző

90

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/1.SZÁM

14

évhez viszonyítva (KSH, MK 2009. adatok alapján).
Az egy lakosra jutó ipari termelési érték a Dél-Dunántúlon 49,5%-a volt az
országos átlagnak (ez a mutató emelkedett, az előző évben csak 46,3% volt). Ez az
arányszám Baranyában mindössze 42,9%-os, Somogyban 53,9%-os, Tolna megyében
pedig 54,4,%-os volt. A régió építőipari termelése 11,3%-kal

járul hozzá az

országoshoz, ez az arány 2007-ben 7,2% volt.

2008-ban a Magyarországon regisztrált vállalkozások 9%-a tevékenykedett a
dél-dunántúli térségben. Az egyéni vállalkozások száma 100,9 ezer, a társas
vállalkozásoké 37,8 ezer volt. Az ezer lakosra jutó vállalkozások száma 146 volt régiós
szinten, az országos átlagnál 10-zel kevesebb. Ezen a téren Baranya megye mutat a
legnagyobb elmaradást, ahol mindössze 137 vállalkozás jut ezer lakosra, míg
Somogyban 160.

A működő vállalkozások ágazati összetétele (KSH, MK 2009. adatok alapján)
eltér az országostól, régiónkban a mezőgazdasági vállalkozások részaránya 6%-os,
duplája az országos átlagnak (3%). A kereskedelem, a szálláshely szolgáltatásvendéglátás területén tevékenykedők súlyaránya is 1-1%-kal magasabb. Ezzel szemben
az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás területén jelentős az elmaradás, az országos
28%-kal szemben csak 23%.
A régió megyéi között még jelentősebb az eltérés a mezőgazdasági
vállalkozások aránya Somogyban a legnagyobb és régiós átlag feletti, az iparban,
építőiparban pedig Tolna megye vezet. A kereskedelmi cégek részesedése csak kisebb
eltérést mutat, ezzel szemben a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás szerepe
Somogyban a Balatoni üdülő körzet miatt sokkal jelentősebb, mint Baranyában, vagy
Tolnában. Az előbbiekkel ellentétesen az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások
cégeinek súlya Baranyában kimagasló, a régió átlagát meghaladva, csak 1,4%-ponttal
marad el az országostól.
A vállalkozási kedv az utóbbi öt évre visszatekintve az egész országban hanyatló
volt, kivéve a 2007-et, amikor szerény mértékben emelkedett 2%-kal (KSH, MK 2009.
adatok alapján). A 2008-as évben ezzel szemben jelentős emelkedés volt tapasztalható.
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A Dél-Dunántúlon is fordulat következett 2008-ban és az országosnál is nagyobb
mértékű növekedést figyelhetünk meg. A régiónkban, 2008-ban valódi új vállalkozást
5 982-őt jegyeztek be, amely ezerrel meghaladta 2007-évit, de a legkevesebb az ország
hét régiója közül.
Külföldi érdekeltségű vállalkozások mindössze 4,5%-a tevékenykedik a térségben
(KSH, MK 2009. adatok alapján). Az általuk befektetett 174,3 mrd Ft tőke a
legalacsonyabb a régiók közül, az utánunk következő Dél-Alföldi régió értékének is
csupán 37,9%-a. Megyénként elemezve legkisebb tőkebefektetés Tolna megyében
történt, majd Nógrádot és Békést követve Baranyában az országos kimutatás szerint.
Munkaerő jellemzők
A KSH Munkaerő-felmérés adatai alapján a 15-74 éves korú népesség gazdasági
aktivitása az utóbbi 5 évben országos szinten stagnálónak nevezhető, régiós szinten
csökkenés következett be, a foglalkoztatottak 2009. évi 338 ezer fős száma 5,6%-os
apadást mutat a 2003. évihez képest (KSH, MK 2009. adatok alapján).
A régiónkban a vizsgált korú népesség fele inaktív, 46,1%-a foglalkoztatott, 5,7%-a
munkanélküli a KSH felmérése szerint. Országos átlagban a foglalkoztatottak aránya a
magasabb - 50%, az inaktívak részesedése alacsonyabb - 45% és a munkanélküliek
hányada 5%.
A tárgyidőszak adatai alapján a foglalkoztatottak száma két megyében (Somogy.
Tolna) csökkent, Baranyában viszont nőtt (5,4%-kal) a korábbi évihez képest.
A népesség gazdasági aktivitását jelző mutató 51,8%, az utóbbi évben emelkedett. Ez az
érték az országos átlagnál 2,9%-ponttal volt kedvezőtlenebb.
A foglalkoztatási ráta értéke 2009. évben 46,1%-ra nőtt, míg az országos átlag 50,3%ról 49,2%-ra csökkent, így mérséklődött a régió lemaradása. A gazdaságilag aktívak
számához mért munkanélküliségi mutató 11,0%-os értéke 1%-kal haladja meg az
országost, az Észak-Magyarország és Észak-Alföld után a harmadik legmagasabb érték
(KSH, MK 2009. adatok alapján).
A régión belül a megyéket vizsgálva megállapítható, hogy foglalkozatási arány
Tolnában volt a legmagasabb (47,1%), de ott is elmaradt az országostól, emellett a
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munkanélküliségi ráta 9,4%. Baranyában a foglalkoztatottak aránya 46,8%-ot, az
aktivitási arány 52,9%-ot tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig a legmagasabb, 11,6%
volt. Somogy megyében a szintén igen alacsony foglalkoztatási arány mellett (44,5%os), a munkanélküliség 11,4%, az inaktivitás pedig 50,2%.
Az alkalmazásban állók számának számbavételére a KSH új módszert alakított
ki. Eszerint 2006-tól az egy fő, és feletti gazdasági szervezetek adóbevallásain alapulva
teljes körűvé vált a statisztika az alkalmazásban állók számára, valamint
nemzetgazdasági ág szerinti megoszlására vonatkozóan. Az új metodikával megfigyelt
számadatok azt mutatják, hogy a dél-dunántúli régióban az alkalmazásban állók száma
2007 évhez képest 1,7%-kal fogyott, az országosan pedig 0,7%-os mértékű növekedés
volt. A régiót alkotó három megye közül Somogyban emelkedés tapasztalható, 1%. A
legnagyobb visszaesés Baranyát jellemezte (3,6%-os), Tolnában pedig kisebb mértékű,
1,6%-os csökkenés volt tapasztalható.
Az alkalmazottak megoszlását gazdasági áganként elemezve (KSH, MK 2009.
adatok alapján) a régióban a feldolgozóiparban dolgoznak a legtöbben 21%, ezt követi a
kereskedelem 14%-kal, majd az oktatás 11%-kal. Az alkalmazottak 8-8%-a az
egészségügyben, a közigazgatásban tevékenykedik. Az ingatlanügyletek területén
dolgozók 7%-ot, az építőipar munkásai, a mezőgazdaság, a szállítás, 6-6%-ot tesznek
ki. Legkisebb részarányú (2%) a pénzügyi közvetítés területén dolgozók hányada.
Megyénként

vizsgálva

kisebb-nagyobb

eltérést

figyelhetünk

meg:

a

mezőgazdaság Somogy és Tolna megyében, a feldolgozóipar és villamosenergia-, gáz-,
gőz-, vízellátás és építőipar Tolna megyében (Paksi Atomerőmű), az oktatás Baranya
megyében (PTE) haladja meg számottevő mértékben a másik két megyéjét.
A foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettsége a KSH 2005. évi
mikrocenzusának adataiból ismerhető meg. Eszerint a Dél-Dunántúl térségében
foglalkoztatottak 15,8%-a legfeljebb általános iskolát végzett, 34,3%-a érettségivel
nem, de középfokú szakmai képesítéssel rendelkezik (szakmunkás), 31,8%-a
érettségizett,

17,3%-a

pedig

felsőfokú

végzettségű.

Ezek

az

arányszámok

nagymértékben eltérnek a munkaképes korú lakosság iskolázottság szerinti adataitól,
ugyanis az elhelyezkedésnél általánosságban nagyon jelentős előnnyel jár a magasabb
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képzettség, és óriási hátrányt jelent az iskolázatlanság. De ez nem régiós sajátosság,
hanem általánosan érvényes. A dél-dunántúli régióban foglalkoztatottak körében az
országos átlagnál 5,5%-ponttal több a szakmunkás, viszont az érettségizettek aránya
2,9%-ponttal, a diplomásoké pedig 3,5%-ponttal elmarad attól.
A foglalkoztatottak szakképesítést igénylő foglalkozásait (KSH, MK 2009.
adatok alapján) vizsgálva legtöbben az eladók vannak, közel hatezren, őket a lakatosok
követik, de már jóval kevesebben, csak 2400-an. A gyakoriság tekintetében a szakmák
sorában a kőművesek következnek, mintegy 1800 fővel.
A

szakképesítéshez

nem

kapcsolódó

betanított

és

segédmunkás

foglalkozásokban a tehergépkocsi vezetők háromezret meghaladó száma vezeti a sort, a
gyártósori összeszerelők 2800-nál is többen vannak (munkáltatók részéről erre a
munkakörre van a legnagyobb igény). A lakás és intézménytakarítók a harmadik helyen
szerepelnek a gyakorisági sorban (KSH, MK 2009. adatok alapján).
2008 évben a régióban a havi bruttó keresetek– az országosnál kisebb mértékben
– 6%-kal emelkedtek, de a 165,5 eFt-os dél-dunántúli átlagkereset, csak 83%-a volt az
országosnak. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 20 kirendeltsége 2009.
december 20-án 73 123 ezer álláskeresőt tartott nyilván, amely 18,1%-kal (11 228
fővel) haladta meg az egy évvel korábbi összesített adatot. December hónapban a
nyilvántartott álláskeresők a régió gazdaságilag aktív népességének 18,6%-át tették ki.
A Dél-Dunántúl rátája az országos átlagot 4,9%-ponttal haladta meg, és a régiók között
a negyedik helyen szerepelt térségünk.
A 2008. nyarán kirobbant pénzügyi válság nyomán bekövetkező reálgazdasági
világválság

kedvezőtlen

munkaerő-piaci

hatása

a

munkanélküliek

számának

emelkedésében is rövid idő elteltével megmutatkozott. A válság legszembetűnőbb
következménye a csoportos létszámleépítések megnövekedett száma.
A Dél-dunántúli Munkaügyi Központhoz 2009. év folyamán 40 munkáltató
összesen 51 csoportos létszám-leépítési döntésről szóló hivatalos bejelentést tett, az
érintett dolgozók száma 3176 volt. Két nagyobb munkáltató később korrigálta a
leépítettek körét, így összességében 2855 fő maradt a beküldött elbocsátási listákon.
(Összehasonlításként: 2008. évben összesen 1943 főre vonatkozó jelzést regisztráltunk,
vagyis 46,9%-os az emelkedés.)
A leépítések kapcsán a régió mindhárom megyéje érintett volt, Baranyából – a korrigált
létszámot figyelembe véve – 1238 fő, Somogyból 779 fő, Tolna megyéből 838 fő
várható elbocsátását jelezték az év során. A létszámcsökkentések legnagyobb részére
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(69,5%-a) a feldolgozóiparban kerül(t) sor, száz főnél többet ezen kívül csak a szállítás,
raktározás (250 fő), illetve az építőipar (240 fő) nemzetgazdasági ágakba tartozó cégek
építettek le az év egészét tekintve.
A csoportos leépítések bejelentéseiben szereplőnél jóval nagyobb létszámú
munkavállaló veszítette el munkahelyét. Első körben ugyanis a kölcsönzött munkaerőtől
és a határozott idejű szerződéssel rendelkezőktől szabadultak meg a munkáltatók.
Régiós szinten igen jelentős létszámot érhettek el az egyenként (cégenként) a csoportos
kategóriát el nem érő elbocsátások is.
A fentiek következtében (a szokásos téli szezonhatással súlyosbítva) a DélDunántúlon a nyilvántartott álláskeresők száma 2008 novemberétől 2009 áprilisáig
folyamatosan és dinamikusan emelkedett, így 2009. április 20-án már 72 044 főt
regisztráltunk. Májusban kezdődött a létszám kis mértékű csökkenése, de tárgyév
decemberére a létszám már 73 ezer fő fölé emelkedett. Országos szinten 2009.
decemberében 26,7%-os növekedés következett be az álláskeresők számában.
A nyilvántartott álláskeresők száma 2009 decemberében Baranyában 19,7%-kal,
Tolnában 19,8%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, Somogy megyében pedig
valamelyest szerényebb mértékű, 15,7%-os volt az emelkedés.
2010 januárjában további növekedés volt tapasztalható a nyilvántartott
álláskeresők száma 79 ezer körüli az álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív
népességhez 19,6% volt.
Az elhelyezkedési esélyek szempontjából a legfontosabb tényező a legmagasabb iskolai
végzettség. Komoly problémát jelez, hogy 2009-ben havonta átlagosan a régió területén
nyilvántartott álláskeresők 44%-a (30 733 fő) legfeljebb 8 osztály végzett, sőt 6,3% (4
421 fő) még az általános iskolát sem tudta befejezni. A szakmunkás bizonyítvánnyal
rendelkezők aránya 33%-os volt, 19,5% középiskolában szerzett érettségit, felsőfokú
végzettséggel pedig 3,3% keresett munkát. A diplomával elhelyezkedni nem tudók
számának növekedése meghaladta a 22%-ot.

A három megye állományát egybevetve megállapítható, hogy nincs jelentős
különbség, de Tolnában valamivel kisebb az alacsony iskolázottságúak aránya. A
felsőfokú végzettségűek száma és aránya Baranyában a legtöbb.
2009-ben átlagosan az álláskeresők 18,5%-a, mintegy 13 ezer fő tartozott a 25
évnél nem idősebb kategóriába, amelyet az uniós standard általában „fiatal”
korosztálynak tekint, és kiemelten kezel a támogatások tekintetében. Arányuk Tolnában
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a legnagyobb, 20,2%, és Somogyban csak 17,1%. A 26-35 évesek aránya 27,1%, a 3645 éveseké pedig 25% volt, tehát ez a két korcsoport – amely jellemzően nem
kedvezményezett – alkotta az állomány több mint felét. A 45 év felettiek aránya 29,4%ot tett ki.
Az új támogatási szabályok az 50. életévüket betöltötteket tekintik életkoruk
alapján hátrányos helyzetűeknek, az ebbe a csoportba tartozó 13 999 fő az összes
regisztrált álláskereső 20,1%-át tette ki, számuk 2 479-cel több az előző évinél.
Nemek szerint vizsgálva a regisztráltakon belül 2009. évben a férfiak aránya
átlagosan 53%, a nőké 47% volt. A szezonális foglalkoztatás (közösségi munkák,
mezőgazdaság, építőipar) nagyobb részben a férfiaknak ad munkát, ezért márciustól
augusztusig a férfiak aránya folyamatosan csökken, s szeptembertől újra emelkedik.
A nyilvántartott álláskeresők átlagosan 9%-a volt pályakezdő fiatal, arányuk az
előző évihez képest kis mértékben csökkent. A pályakezdők száma a régióban összesen
6266 fő volt, az egy évvel korábbinál 16,2%-kal (873 fővel) több. Kétötödük csak
maximum általános iskolát végzett (2 552 fő), de 6,1%-uk (384 fő) felsőfokú
végzettsége ellenére sem talált álláslehetőséget. A legalább egy éve folyamatosan
regisztrált álláskeresők tábora 2009-ben átlagosan 20,2 ezer főt számlált a dél-dunántúli
régióban, ami 1,8%-os gyarapodást jelent az előző év átlagához képest. A tartósan
állástalanok részaránya 2008. évi 34,4%-ról 29,1%-ra alakult, amely mutató szintén a
régió kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetét jelzi (3,6%-ponttal volt magasabb az
országos átlagnál).
A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ állástalan ügyfeleinek 28,6%a, közel 20 ezer fő kapott ellátást, ezen belül 14 ezren voltak jogosultak járadékra (ezt
általában a hosszabb munkaviszony után munkájukat elvesztők kapják), csaknem 5
ezren álláskeresési segélyben részesültek, amelynek különféle formáit a járadékra
jogosultságot nem szerzők, vagy kimerítők vehetik igénybe. A Szociális törvény alapján
az önkormányzatoktól részesült segélyezésben ill. rendelkezésre állási támogatásban az
álláskeresők 34%-a, közel 23,7 ezer fő. Hasonlóan magas (37,5%-os) arányt képviseltek
azok, akik sem álláskeresési támogatást, sem rendszeres szociális segélyt nem kaptak.
Az

álláskeresők

közül

legtöbben

eladó

szakképzettséggel

szeretnének

elhelyezkedni a régióban több, mint hétezren, amelynek 45%-a Baranyában, 37%-a
Somogyban állt rendelkezésre (KSH, MK 2009. adatok alapján). Másodsorban az irodai
adminisztrátorként állást vállalók vannak sokan, 4 ezren. Ez a sorrend áll fenn mind
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három megyében. A régiós sorrendben 2 és fél ezren vannak a felszolgálók, majd a
kőművesek, lakatosok következnek 2.200-an. Utánuk a szabó varrónők, szakácsok,
festők, vagyonőrök következnek, mintegy másfélezren. Megyénként a sorrend a
szakmák szerint ettől eltérő, de mindenhol ezen szakmákban van a legtöbb állástalan.
Ez után 1 000 fő alatti létszámmal a régiós sorrendben a hegesztő-lángvágók, az egyéb
irodai jellegű foglalkozások, a gépjárműszerelők, a bútorasztalosok, villanyszerelők,
húsfeldolgozók következnek.
A szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban a segédmunkások 19 ezer főt
meghaladó csoportját, egyéb őrök követik hatezres létszámmal (KSH, MK 2009. adatok
alapján). A tehergépkocsi-vezetők több mint kétezren, takarítók közel kétezren
szerepeltek a nyilvántartásban a 2009. év során.
A 2009-es évben a munkáltatók összesen 24 779 főre vonatkozó új
munkaerőigényt jelentettek be a régióban működő munkaügyi kirendeltségeken, ez a
2008. évinél 33%-kal volt kevesebb. Így a tárgyévben havonta átlagosan 2 065 új
állásajánlat állt rendelkezésre a munkát keresőknek, az előző évinél mintegy ezerrel
kevesebb (megjegyzendő, hogy 2006-ban még 3 730 volt ez az adat).
Az új állásigények számának visszaesése Baranya megyében volt a
legmarkánsabb, 40%-os, összesen 9 046 főre vonatkozó munkaerőigény érkezett be
2009. folyamán, amely a régió állásajánlatainak 35%-át tette ki. Somogyban a
tárgyévben 9 360 új munkaerőigényt regisztráltak, ez a 2008. évinél 30%-kal volt
kevesebb, Tolna megyében 26%-kal csökkent az álláslehetőségek száma, összesen 6
373 főre volt állásajánlat.
Az új ajánlatok többsége, 69%-a (17 100) támogatott munkahelyekre
vonatkozott, támogatás nélkül csak 7 679 álláshely volt betölthető. A nem támogatott
álláshelyek száma szinte az előző évi felére esett vissza (Baranyában még ezt sem érte
el). A támogatott állásbejelentések száma 25%-kal volt kevesebb a 2008. évinél. A déldunántúli régióban a munkaadók által bejelentett állások között első helyen az eladó
szakma szerepelt. Az előző évi ezernél kevesebb ilyen állást hirdettek 2009-ben, csak
756-ot, egyharmaddal kevesebbet, mint 2008-ban (KSH, MK 2009. adatok alapján).
Mindhárom megyében első helyen állt az eladók iránti kereslet.
Régiós szinten második helyen az irodai adminisztrátorokat keresték, 456 főt,
kivéve Baranyát ahol ezen a helyen a tartósítóipari munkások szerepelnek. Harmadik
legkeresettebbek a kőművesek voltak a régióban, de 738 fő helyett már csak 383-an

97

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/1.SZÁM

21

találhattak volna állást ebben a szakmában. Ez a sorrend áll Baranyára és Tolnára, de
Somogyban harmadik helyen felszolgálókat kerestek leginkább. Negyedik régiós helyen
az erdőgazdasági foglalkozásúak állnak (344 főt kerestek), mögöttük következnek a
felszolgálók (300), szakácsok (292) és egyéb adminisztrátori állások. Sokkal kevesebb
az

állást

ajánlottak

lakatosoknak,

hegesztőknek,

szabóknak,

pékeknek,

villanyszerelőknek. Egyéb irodai foglalkozásúaknak, egyéb ügyintézőknek, ápolóknak
több állásajánlat érkezett régiós szinten 2009-ben. Kiemelhető még Somogy megyében
a vagyonőrök és Baranyában a biztosítási ügyintézői állások száz fölötti száma.
A szakképesítéshez nem kapcsolódó foglalkozásokban a segédmunkások a
legkeresettebbek (közel 12 ezer állás, de kevesebb az előző évinél), majd a takarítók
következnek 640 fővel (KSH, MK 2009. adatok alapján). A felsorolt állások
szakmáiban általában régiós szinten az álláskeresők száma sokszorosan meghaladja az
állásbejelentések számát, sok esetben mégsem találnak egymásra (KSH, MK 2009.
adatok alapján). Általánosan ismert, hogy a magyar munkavállalók mobilitása nagyon
alacsony, még régión belül is, sőt megyén belül is okozhat ez problémát. A
munkaerőkereslet zöme a megyeszékhelyeken, vagy egyes nagyobb településeken
jelentkezik, és a szomszédos településeket kivéve a munkahely a távolabbi apró, sok
esetben zsákfalvakból a tömegközlekedés hiánya miatt a munkahely megközelítése
nehézségekbe ütközik. Csak igazán nagy foglalkoztatók üzemeltetnek munkás-járatokat,
legtöbbször a munkaügyi szervezet támogatásával. A gazdasági válság hatása e nagy
cégeket is létszámleépítésre kényszerítette, amely elsősorban az ingázó dolgozókat
érintette. A munkáltatók egy része az utazás költségeit sem szívesen téríti, és inkább
helybelit vesz fel. A pályakezdő álláskeresőknél a megszerzett végzettség ellenére a
munkaadók a gyakorlatot hiányolják. Az idősebbek esetében, főleg ha az tartósan (1
éven túl) nem tudott elhelyezkedni a szakmai ismeretek elavulása okoz gondot.
Részletesen megvizsgáltuk azokat a foglalkozásokat, ahol a legtöbb álláskeresőt
regisztráltuk (KSH, MK 2009. adatok alapján). A legtöbben eladói végzettséggel
keresnek munkahelyet, az állás ajánlatok száma ennek csupán alig egytizede volt.
Ebben a szakmában rendkívül nagy a fluktuáció és a szezonalítás is erőteljes.
Részletesen megvizsgálva - 2010. félév végén - az eladó munkakörben elhelyezkedni
kívánók száma 7%-kal csökkent 2009. júniusához képest. Kevesebb, mint egy éve
álláskereső 68%-uk, 32%-uk pedig már több mint egy éve folyamatosan nyilvántartott
(2009-ben csak 24% volt ez az arány). A tartósan álláskeresővé váltak korosztályi
megoszlása azt mutatja, hogy már a 25 év feletti kor kedvezőtlen ebben a munkakörben,

98

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/1.SZÁM

22

a 25-50 év közöttieknek 2%-ponttal, az 50 év felettieknek 6%-ponttal magasabb az
arányuk, a rövidebb ideje állástalanokhoz viszonyítva. A kőműveseknél az 50 év feletti
kor az igazi hátrány, a tartósan elhelyezkedni nem tudók 32%-a tartozik közéjük, az egy
évnél rövidebb ideje állást keresőknél arányuk csak 24%. Az állásajánlatok száma csak
ötöde volt a munkát keresőkének, bár az álláskeresők száma is csökkent 2010 júniusára.
A felszolgálók körében jóval kisebb a már egy éve munka nélkül lévők legidősebb
korosztályúak aránya 14%, de náluk is tetten érhető a korból fakadó nehezebb
elhelyezkedés, a rövidebb ideje állástalanok között csak 7%-os az arányuk. Állás
ajánlatainkból csak minden nyolcadik tudott volna elhelyezkedni. A két utóbb felsorolt
szakma esetében figyelembe kell venni azt is, hogy az építőipar és a vendéglátás
területén a kisebb vállalkozások a jellemzőek és ők ritkábban jelentik be munkaerő
szükségleteiket a munkaügyi szervezetnél. A felsorolt ágazatok mellett még a
mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a kereskedelem is erőteljes szezonalítást mutat, a
munkaerőigények tavasszal nagy számban jelennek meg, a foglalkoztatás azonban csak
időszakos. Néhány szakmában a különbség az álláskeresők és az állásajánlatok között
kisebb, mint az eddig említettek. Néhány foglalkozás tekintetében fordított helyzet
alakult ki, vagyis munkaerőhiány (KSH, MK 2009. adatok alapján). A munkaerőkereslet

meghaladta

foglalkozásokban,

az

álláskeresők

egyéb

ügyintézők,

számát

az

tartósítóipari

egyéb

erdőgazdálkodási

munkás,

gyümölcs-,

zöldségfeldolgozó, biztosítási ügyintéző, erdész, hírközlési foglalkozások, egyéb
szociális foglalkozásokban.
A munkaügyi központok munkaerő-piaci felméréseinek tapasztalatai
2009. II. felében a munkaügyi központok a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet közös
kutatási programja keretében hagyományosan került sor vállalati kérdőíves felmérésre.
A pénzügyi válság nyomán bekövetkező reálgazdasági világválság hatása az októberi
felmérés időszakában a régió gazdálkodói által kitöltött kérdőívek adataiban még nem
vagy csak alig mutatkoztak meg.
A régió három megyéjében összesen 897 gazdálkodó szervezetet kerestek fel a két
szervezet munkatársai. A megkérdezett vállalkozások 33,3%-a az iparba, 21,9%-a a
kereskedelembe, 11,8% az építőiparba, 8,8% a mezőgazdaságba, 7,2%-a az
idegenforgalomba, 2,7%-a a szállítás, 14,1%-a a gazdasági és egyéb szolgáltató
szektorokba tartozik. A Dél-Dunántúl három megyéjében felkeresett gazdálkodó
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szervezeteknél a teljes alkalmazotti létszám 46 924 főt tett ki 2009. szept. 1-én. A minta
a versenyszférában foglalkoztatottak 24,2%-át reprezentálja.
A felmérésben aktívan közreműködő cégvezetők 3,7%-a (33 cég) jelzett 129 főre
vonatkozó tartós munkaerőhiányt. 2008 őszén még 103 munkaadó négyszer több
hiányzó munkáskézről számolt be. A változás egyértelműen a válság következménye. A
régióban hosszabb ideje betölthetetlen állások száma nem éri el a minta statisztikai
állományi létszámának egy százalékát sem (0,3%).
Állománycsoport megoszlásukat tekintve a szakképzett és a szakképzetlen fizikaiakból
van a legnagyobb hiány (57-58 fő, 44-45%). A szellemi munkakörökben megfelelő
végzettséggel 18 fő helyezkedhetne el: 14 közép, 4 felsőfokú végzettséggel. A tartós
munkaerőhiány a 250-999 fős cégeket sújtja a legjobban, a 67 nehezen betölthető
munkahely több mint fele hosszú ideje üresen maradt állásoknak.
A megfelelő dolgozó megtalálása a feldolgozóipari cégek 5%-ának okoz gondot
és a tartósan betölthetetlen munkahelyek döntő többségét (76%) ebből

a

nemzetgazdasági ágból jelezték. A szakképzetlen fizikaiak 50 főjét egyetlen marcali
gépgyártó cég keresi. A munkáltatók erőfeszítései ellenére már régóta üresen álló
munkahelyek bérajánlatai zömmel igen alacsonyak, kivételt képez egy féléve keresett
újítási ügyintéző 300 eFt-os és egy részegység vezető 200 eFt-os bérajánlata. A
megjelölt keresetben szinte nincs különbség hogy szakképzett vagy szakképzetlen
munkaerőt vennének fel: 8 hentes állás hat hónapja üres 87 eFt-os, egy éve üres 5
bőrgyári betanított gépkezelői hely 85 eFt-os bér mellett. De ács- állványozót, és
kőművest is keresnek 2-3 éve 100 eFt körüli javadalmazásért, míg egy kaposvári cég
segédmunkáért is fizetne ugyanennyit 50 főnek.
A munkaerőhiány átlagos ideje 9 hónap volt a kérdésre nyilatkozó munkaadók
körében, miután nem volt korlátozva, hogy csak félév eredménytelen munkaerő
keresése után minősítsék azt tartósnak. Sok munkáltató egy-két hónapos eredménytelen
keresés esetén is jelezte azt. De volt olyan, aki 60 hónapja keres 5 fő hegesztő,
lángvágót 104 e Ft bérért. A régióban számottevő ideje betöltetlenül maradt álláshelyek
73%-a, 97 üres munkahely a somogyi; 18%-a a baranyai; 8%-a (10 állás) pedig a Tolna
megyei, munkáltatók hatékony erőforrás kihasználását gátolja.

2010-2011-re

vonatkozóan

csupán

87

cégvezető

szándéka

további

létszámcsökkenést végrehajtani. Összesen 556 fővel szűkülne a dolgozók létszáma 74
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különféle foglalkozásban.
A leépítések 57,4%-a (319 fő) a szakképzett fizikai állományúakat sújtotta. A
szakképzetlenek közel egyharmadot a szellemiek pedig egytizedet tettek ki. A
szakmával rendelkezők közül a postások körében, és az állattenyésztésben lesz a
legnagyobb leépítés, a középfokú szellemiek közül pedig a minőségi, biztonsági
ellenőrök körében.
A kedvezőtlen piaci helyzet ellenére létszámnövelésről adott számot 127
vállalkozás vezetője, a válaszadók 22,7%-a.

FEOR szám szerint megjelölt 86

munkakörben 885 állásbővülést terveznek. Szakképzettséggel lesz betölthető 53,4%-a,
egyharmada betanított, vagy segédmunkára vonatkozott. A szellemi munkakörök 13%ot képviseltek, középfokkal pluszban 61 főnek, diplomásként 53 főnek biztosítanak
elhelyezkedési lehetőséget. Ez utóbbiak esetében 20 kulturális szervező álláshely a
bikali új beruházáshoz kapcsolódik (e munkáltató 25 felszolgálót és 10 szakácsot is fel
fog venni), 10 erősáramú villamosmérnököt egy pécsi cég keres.
A 30 fő segédmunkással gyarapodna a létszám egy marcali gépgyártónál és egy
bonyhádi kereskedelmi cégnél A gyártósori összeszerelőkkel egy kaposvári (23 fő) és
két szekszárdi munkaadó dolgozói állománya fog szaporodni. A cégek 2010-re
vonatkozó közlései alapján a további létszám-leépítési törekvések megállnak és
kismértékű foglalkoztatás bővülés valósulna meg az erre a kérdésre válaszolók tervei
szerint. Megbízhatóságával azonban két probléma merül fel. Egyrészt a teljes minta
csupán fele, harmada válaszolja meg a következő év létszám gazdálkodási terveire
vonatkozó kérdést.
Másrészt az utóbbi négy év adatainak összehasonlítása alapján megfigyelhető,
hogy a felvételeket nagyobb hajlandósággal közlik, mint a leépítési elképzeléseket és
így az eredmény torzul. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a létszámkiáramlás
esetében az előre jelzettek két és fél, háromszorosa valósult meg a következő évi
felmérés adatai szerint, felvételeknél viszont még kétszeres sem volt a különbség.
Ha a tapasztalatunkat figyelembe véve az átlagos mutatóval korrigáljuk a
válaszadók előrebecsült létszámmozgását a foglalkoztatás bővülés helyett éppen
ellenkezőleg, kis mértékű létszámcsökkenést kapunk. Az idei évi előrejelzés
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bizonytalanságát fokozza a választás, a kormányváltással új gazdasági koncepció,
hangsúlyváltás történhet, amely jelentősen befolyásolhatja a munkaerőpiacot.
A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felméréssel helyi, megyei és régiós
szinten, féléves periódusokban, gyors, naprakész információkat gyűjthetünk a
munkáltatók létszám-gazdálkodási tervéről, és elősegíthetjük az üres álláshelyek sikeres
feltárását, közzétételét. A 2010 első negyedévére vonatkozó adatfelvételre 2010. április
16. és május 4. között került sor.
A 883 munkáltató 2010. március végén 59,8 ezer főt foglalkoztatott. A KSH
statisztikája alapján a dél-dunántúli régióban 2009-ben az alkalmazásban állók átlagos
száma 191,7 ezer fő volt, így ez 31,2%-os reprezentáltságot jelent.
A vállalatok 61,4%-a 3 hónap múlva is, 57,5%-a egy év múlva is változatlan
létszámmal tervezi működését. Ugyanakkor nagyon valószínű, hogy a bizonytalan
gazdasági és üzleti folyamatok mellett sok esetben nem tudják, vagy esetleg nem
akarják előrebecsülni a változást. Létszámcsökkentési elképzelésről 3 hónapos
időtávban a megkérdezettek 8,5%-a, 12 hónapos távlatban 12,8%-a számolt be. A
bővíteni szándékozók aránya 3 hónapra vonatkozóan 30,1%, egy éves intervallumban
29,7%-os volt.
Optimizmusra ad okot, hogy a negyedévvel korábbi felméréshez viszonyítva a
válaszadók között mindkét időtávban emelkedett a növekedést prognosztizálók aránya,
3 hónap távlatában 5,7%-ponttal, egy éves intervallumban pedig 5,4%-ponttal. Ezzel
párhuzamosan mérséklődött a foglalkoztatás színvonalának csökkenésével számolók
aránya, 3 hónapos időtávban 4,5%-ponttal, egy év távlatában pedig 1,9%-ponttal. Egy
negyedévvel későbbre 1,2%-ponttal, 12 hónapra előre 3,6%-ponttal kevesebben jeleztek
stagnálást, mint az előző felmérés alkalmával.
2010 I. negyedévének munkaerő-piaci folyamatai, s ezen belül is a
foglalkozatási tendenciák – mint már megszokhattuk – másként alakultak, mint ahogy
azt munkáltatóink várták. A válaszadók jelzése szerint az elmúlt három hónapban (2010
I. negyedévében) 3564-en léptek be új munkavállalóként és 1 921 alkalmazott hagyta el
a munkahelyét, tehát valójában 1 643 fővel növekedett a bevont cégek összlétszáma.
2010 júniusának végére a megkérdezett munkáltatói kör összességében létszámának 1
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312 fős (2,2%-os) növekedésére számít a március 31-i állapothoz képest. A
munkakörönkénti előrejelzés szerint 2 140 új belépés mellett 828 kilépés várható.
2010 második

negyedévében a feldolgozóiparban várható

a legnagyobb

létszámnövekedés az előrejelzések szerint 544 fős nagyságrendben. Ezen belül
leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása területén lesznek
felvételek, így itt 263 fővel bővülhet a létszám. A feldolgozóiparon belül mérsékelt
növekedést várnak az élelmiszer-, italgyártás (+80 fő), a lábbeligyártás (+54 fő), a
fémalapanyag gyártás (+50 fő), valamint a gumi- és műanyaggyártás területéről (+46
fő). A foglalkoztatottak számának emelkedését jelezték továbbá a közigazgatásból (311
fő), és a kereskedelem, gépjárműjavítás területéről is (138 fő), a többi növekedésben
bízó ágazat esetében a jelzett létszámemelkedés 100 fő alatti volt.
Gazdasági-munkaerőpiaci következtetések
A régió megközelíthetősége nehézkes, máig egyetlen megépült autópályája a régió
északi részén (a Balaton déli partján az M7) halad keresztül, ezzel sem a régión belüli
közlekedést, sem más régiókba való eljutást nem könnyíti meg. Az elkészült M6-os
autópálya a közeljövőben kedvező változást hozhat. Az aprófalvas település szerkezet
fejletlen infrastruktúrával párosul, amely kedvezőtlen hatással van a vállalkozások
alapítására, illetve rentábilis működtetésére, így nincs vagy nagyon kevés helyben a
munkalehetőség, a „bejárást” a nem megfelelő tömegközlekedés nehezíti. A régió
általános fejlettségi helyzetét jelzi, hogy 25 kistérsége közül 8 az ország 33 „komplex
programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérsége” között szerepel, és további
10 kistérség országos átlag alatti statisztikai mutatói miatt hátrányos helyzetűnek
minősül.
A népesség korszerkezetére hosszú évek óta változatlanul az elöregedés a jellemző.
A népességfogyást felerősíti az elvándorlás. A Dél-Dunántúl az ország gazdaságilag
kevésbé fejlett régiói közé tartozik, az egy lakosra jutó bruttó hazai termék (GDP) az
országos átlag 68,3%-át tette ki. A külföldi tőke számára nem vonzó terület, a külföldi
érdekeltségű vállalkozások befektetett tőkeértéke az ország régiói közül messze a
legkisebb. Az egy lakosra jutó ipari termelési érték a Dél-Dunántúlon csupán 49,5%-a
volt az országos átlagnak, 2008-ban kissé emelkedett. 2008-ban a régiónkban volt a
legalacsonyabb vállalkozási kedv, bár kedvezően alakult, növekedett a bejegyzett új
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vállalkozások száma.
A népesség gazdasági aktivitása régiónkban a tárgyévben emelkedett, 51,8% bár az
országos átlagnál kedvezőtlenebb. A foglalkoztatási ráta értéke 45,1%-ról 46,1%-ra nőtt
2009-ben, az országos átlag 49,2%. A munkanélküliségi mutató 11%-os értéke 1%-kal
haladja meg az országost, ez a harmadik legmagasabb érték. Az alkalmazásban állók
közül legtöbben a feldolgozóiparban dolgoznak (21%), ezt követi a kereskedelem 14%kal, majd az oktatás 11%-kal. A foglalkoztatottak 15,8%-a legfeljebb általános iskolát
végzett, 34,3%-a érettségivel nem, de középfokú szakmai képesítéssel rendelkezik
(szakmunkás), 31,8%-a érettségizett, 17,3%-a pedig felsőfokú végzettségű.
A foglalkoztatottak szakképesítést igénylő foglalkozásait vizsgálva legtöbben az
eladók vannak, közel hatezren, őket a lakatosok követik, majd a kőművesek
következnek.
A szakképesítéshez nem kapcsolódó betanított és segédmunkás foglalkozásokban a
tehergépkocsi vezetők háromezret meghaladó száma vezeti a sort, a gyártósori
összeszerelők 2800-nál is többen vannak (munkáltatók részéről erre a munkakörre van a
legnagyobb igény). A lakás és intézménytakarítók szerepelnek gyakoriság szerint a
harmadik helyen. 2008. évben régiónkban a havi bruttó keresetek az országos 83%-át
tették ki. 2009. december hónapban a Dél-Dunántúl álláskeresési rátája (18,6%) az
országos átlagot 4,9%-ponttal haladta meg, és a régiók között a harmadik legrosszabb.
Az álláskeresők száma átlagosan 70 ezer fő körül ingadozott.
2009-re a már említett gazdasági nehézségek miatt a munkaügyi nyilvántartásban
szereplők száma átlagosan megközelíti a 70 ezret, sőt az év 5 hónapjában meg is haladta
azt. A Dél-dunántúli Munkaügyi Központhoz 2009. év folyamán 40 munkáltató
összesen 3 176 fő csoportos létszámleépítésről tett hivatalos bejelentést. Ez a szám a
munkáltatói későbbi korrigálások után 2 855 főre alakult, így másfélszerese az előző
évinek. Komoly problémát jelez, hogy a régió területén nyilvántartott álláskeresők 44%a (30 733 fő) legfeljebb 8 osztály végzett, sőt 6,3% (4 421 fő) még az általános iskolát
sem tudta befejezni.
Az álláskeresők közel egyötöde 25 év alatti, háromtizede 45 év feletti. A
nyilvántartott álláskeresők átlagosan 9%-a volt pályakezdő fiatal. A legalább egy éve
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folyamatosan regisztrált álláskeresők tábora 29,1%, a régió kedvezőtlen munkaerő-piaci
helyzetét jelzi, hogy 3,6%-ponttal magasabb az országos átlagnál. Létszámuk 20,2 ezer
főt tesz ki. Az álláskeresők közül legtöbben eladó, irodai adminisztrátor, felszolgáló,
kőműves, lakatos, szabó varrónők, szakács, festő-mázoló, vagyonőr, állásokban
szeretnének elhelyezkedni. Megyénként a keresett szakmák gyakorisági sorában eltérés
figyelhető meg.
A 2009-es évben a régióban működő munkaügyi kirendeltségeken a munkáltatók új
munkaerőigénye 2008. évihez képest jelentősen visszaesett, 33%-kal. A legnagyobb
igény az eladók, az irodai adminisztrátorok, kőművesek, az erdőgazdasági
foglalkozások, felszolgálók, szakácsok iránt jelentkezett. A munkaerőkereslet
meghaladta az álláskeresők számát, vagyis munkaerőhiányt jeleztek a következő
foglalkozásokban:

egyéb

erdőgazdálkodási

foglalkozások,

egyéb

ügyintézők,

tartósítóipari munkás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozó, biztosítási ügyintéző, erdész,
hírközlési foglalkozások, egyéb szociális foglalkozások.
Az üres állások betöltését, a munkanélküliek elhelyezkedését nehezíti a gazdasági
szerezetek

megyeszékhelyeken,

illetve

néhány

nagyobb

településeken

való

koncentrációja, a lakóhelyek elaprózottsága, a rossz úthálózat és tömegközlekedés; a
pályakezdők gyakorlati tapasztalatainak hiánya, az idősek szakmai ismereteinek
elavultsága. A magas munkanélküliség miatt a bérek nyomottak, jóval az országos átlag
alattiak az idősebb munkavállalók szakmatapasztalatait nem ismerik el a fizetésben.
Megfigyelhető trend a munkafolyamatok automatizálása, amely a szakképzettséget nem
igénylő (betanított) munkakörök iránti kereslet növekedésével jár. Felvetődhet a
gondolat, hogy az

egyre komolyabb berendezések melletti

„szakmásítani” szükséges.

tevékenységeket
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A munkaerőpiac aktuális folyamatai, jellemzőinek értékelése
2010 első félévében a munkaerő-piaci helyzet alakulását kettősség jellemezte.
Egyrészt az év első hónapjaiban soha nem tapasztalt szintig, 79 ezer fő fölé szökött fel
a nyilvántartott álláskeresők száma. Ez a gazdasági válsággal, a szociális ellátó
rendszer 2009. évi átalakításával (az „Út a munkához program egyik hatása, hogy
korábban nem regisztrált munkanélküliek és inaktív személyek is tömegesen váltak
ügyfeleinkké a közcélú munkalehetőségek, illetve a szociális ellátás /RÁT/
megszerzése céljából), valamint a szokásos év eleji negatív szezonhatással volt
magyarázható.
Másrészt viszont – úgy tűnik – megállt a foglalkoztatás 2008 utolsó hónapjai óta
tapasztalt gyors csökkenése. Ennek egyik jele, hogy a félév során bejelentett csoportos
létszám-leépítési döntések csak 354 főt érintettek az előző év azonos időszaki 2.251
fővel szemben. A KSH adatai szerint a régióban székhellyel rendelkező
munkáltatóknál alkalmazásban állók száma 2010. I. negyedévében csak 0,5%-kal volt
alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A munkaerő-felmérés adatai pedig már
minimális (0,9%-os) növekedésről számolnak be, így a régióban a foglalkoztatottak
száma 2010. első három hónapjának átlagában 333,1 ezer fő volt. Ugyanez a forrás a
munkanélküliek számának (52,8 ezer fő) 29,1%-os emelkedését jelezte az előző év
azonos időszakához képest.
2010. második negyedévben az álláskeresők száma nagyon gyors csökkenést
mutatott, és áprilistól az egy évvel korábbinál kevesebb volt a regisztrált létszám. Az
első félév végén így 63.520 fő szerepelt a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ regiszterében, amely 7,2%-kal kevesebb a 2009. júniusi értéknél. (Országosan
jóval szerényebb, csak 0,9%-os volt a növekedés mértéke.) A statisztikákban
megmutatkozó jelentős javulás elsősorban az igen intenzív közfoglalkoztatásnak volt
köszönhető, hiszen közcélú munkára hozzávetőlegesen 9,5 ezer főt, a különféle
központi közmunkaprogramokra pedig 4,8 ezer főt vettek fel az év első felében.
Azt viszont már a munkaerő-piaci környezetben bekövetkezett tényleges
javulásként lehet elkönyvelni, hogy 2009. I. félévéhez képest csaknem harmadával
bővült a támogatás nélkül elhelyezkedők száma, és a versenyszférában támogatással
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munkába állók száma is nőtt. A válság enyhülése mellett ez az AM könyvvel történő
foglalkoztatás megszűnésével is összefüggésben van, ugyanis a cégek egy része – az
április 1-jével bevezetett egyszerűsített foglalkoztatás szabályait kedvezőtlennek ítélve
– határozatlan idejű munkaszerződést kötött a korábban csak alkalmilag foglalkoztatott
munkaerővel.
A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya
2010. június 20-án 15,8%-os volt, amely az országos átlagot 3,3%-ponttal meghaladta,
és csak két régió adatánál volt kedvezőbb. Az egy évvel korábbival összevetve az
álláskeresők száma a régió mindhárom megyéjében mérséklődött. A legnagyobb
mértékben (9,2%-kal) Baranyában csökkent a létszám, Somogyban 6,9%-kal, Tolnában
pedig 3,7%-kal lettek kevesebben.
A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya
2010. június 20-án Somogyban 17,3%-ot tett ki, ez országosan az 5. legmagasabb
megyei rátát jelentette. Baranyában 15,9%, Tolnában 13,5% volt a mutató értéke, tehát
ezekben a megyékben is jelentősen meghaladta a 12,5%-os országos átlagot. A
megyéken belül is óriási különbségek mutathatók ki az egyes kirendeltségi körzetek
között. Megállapítható, hogy a 20 közül öt (Paks, Siófok, Bonyhád, Pécs, Szekszárd)
körzetben volt valamivel kedvezőbb a helyzet az országos átlagnál, tízben pedig annak
másfélszeresét is elérte, vagy meghaladta a mutató értéke. A legsúlyosabb helyzet
továbbra is a régió dél-nyugati részét jellemezte (Sellye, Csurgó, Barcs, Szigetvár).
Az álláskeresőként nyilvántartott pályakezdők száma 2010. június 20-i adatok
alapján 5793 fő volt, amely az egy évvel korábbinál 4,8%-kal több. A
munkatapasztalattal nem vagy alig rendelkező, együttműködő ügyfeleink aránya egy év
alatt 8,1%-ról 9,1%-ra emelkedett.
A nyilvántartott álláskeresők körében a férfiak aránya az egy évvel korábbi 53%-kal
szemben idén 52,6%-ot tett ki. 2010 júniusában a regisztráltak 43,6%-a legfeljebb 8
osztályt végzett, 31,9%-a szakmunkás bizonyítvánnyal, 20,4%-a pedig érettségivel
rendelkezett és 4%-a volt felsőfokú végzettségű. Az egy évvel korábbihoz képest kissé
csökkent a képzetlenek és a szakmunkások aránya, valószínűleg a közfoglalkoztatásban
való nagyobb arányú részvételük miatt. Figyelemre méltó változás, hogy miközben az
álláskeresők száma összességében 7,2%-kal csökkent, addig a felsőfokú végzettségűek
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száma 22%-kal gyarapodott (2.563 főre), így arányuk 3%-ról 4%-ra nőtt. Az életkor
szerinti megoszlást tekintve megállapítható, hogy a 25 év alattiak aránya 17,8%-ról
17,2%-ra csökkent, míg az 50 évesnél idősebbeké 18%-ról 19,7%-ra emelkedett. A
legalább 12 hónapja regisztrált álláskeresők aránya az egy évvel korábbi 28,2%-ról
34%-ra ugrott. (Tavaly a válság miatt leépített, újonnan a nyilvántartásba kerülők
magas arányából fakadóan átmenetileg mérséklődött a tartósan álláskeresők aránya.)
2010. júniusban az álláskeresők 23,6%-a, mintegy 14.975 fő volt jogosult valamely
típusú munkaügyi ellátásra (közülük 10.271-en álláskeresési járadékra, 4.526-an
álláskeresési segélyre, 172-en vállalkozói járadékra, 6-an pedig a 2005. novemberben
megszüntetett támogatások valamelyikére), számuk az évvel korábbihoz képest 5.190
fővel, vagyis 25,7%-kal esett vissza. Mindezt elsősorban az okozta, hogy válság miatt
munkahelyüket elvesztők nagy része már kimerítette a jogosultsági időszakát. A
vállalkozói járadékot január 1-jét követően már nem állapítják meg, így az „kifutó”
ellátási formának tekinthető.
A szociális ellátások rendszere – 2009-ben az „Út a munkához” program
megvalósításával összefüggésben – alakult át. A tárgyidőszak végén a nyilvántartott
álláskeresők körében már csak 444 fő (0,7%) rendszeres szociális segélyre jogosult volt
található, ugyanakkor a regisztráltak 35%-a, 22.254 fő a tavaly bevezetett rendelkezésre
állási támogatásban részesült. Az utóbbiak száma annak ellenére volt ilyen magas, hogy
júniusban több, mint 12 ezren közfoglalkoztatásban vettek részt.
2010. első hat hónapjában 14,8 ezer főre vonatkozó állásajánlat érkezett a régió
kirendeltségeire, 14%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A
valamilyen támogatáshoz kapcsolódó munkaerőigények száma az egy évvel korábbinál
24,2%-kal kevesebb, 9603 volt. Ez a csökkenés kizárólag arra vezethető vissza, hogy
míg tavaly a közcélú foglalkoztatás túlnyomó része álláshelyként is megjelent (9.397
főt érintően), addig 2010-ben már a legtöbb kirendeltség – az erre vonatkozó központi
állásfoglalásnak megfelelően – ezeket az igényeket már nem rögzíti. 2010. első
félévben így csak 1822 közcélú állásajánlat szerepelt a statisztikában. Ezzel szemben
megháromszorozódott a közmunkaprogramok igénye (4.537), amelyek aránya a
tárgyidőszakban

31%-ot

tett

ki.

A

bértámogatási

formákhoz

kapcsolódó

munkaerőigények száma (2.114) több, mint kétszeresére nőtt, ami azért örvendetes,
mert ezek a munkalehetőségek általában kevésbé átmeneti jellegűek, mint a
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közfoglalkoztatás. Szintén kedvező változás a bázis időszakhoz képest, hogy a nem
támogatott állások száma (5.183) 14,9%-kal emelkedett.
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Pályakövetés tapasztalatainak elemzése a régióban
A Somogyi TISZK számára a beiskolázási stratégia elengedhetetlen eleme az
RFKB- iránymutatásainak, tapasztalatainak feldolgozása. Ilyen feladata kapcsolódott a
bizottságnak az intézmények pályakövetési tevékenységéhez is. Előzetesen kidolgozott
felmérési kérdőív kiküldésével, majd a kérdezőbiztos személyes látogatásával és
többszörös telefonos egyeztetéssel zajlott le a vizsgálat a DDRFKB instrukciói alapján.
A kérdőív terjedelmében kissé túllépett a vizsgálat célkitűzésén, a szakképzettek
pályakövetésén, mert a szakközépiskola 12. évfolyamának befejezésénél vizsgálta a
tanulók további pályafutását. Ez az intézmények, de az RFKB szempontjából is fontos,
mert megmutatja azt, hogy hányan maradnak az előkészítő, orientáló évfolyamok után
saját szakképzésben (Megjegyzés: Ennek költséghatékonysági vizsgálata is érdekes
lehet, pláne a modulrendszer bevezetésével a beszámíthatóság képzési idő csökkentő
hatására tekintettel), illetve a felsőoktatásban. Szakiskolai, valamint szakközépiskolai
feladatokat ellátó intézmények száma a régióban: 98 db. Ellenőrzés elvégezve 55
intézményben történt.
Az iskolák Kapcsolatot tartanak fent a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központtal, tájékoztatást kapnak a betöltetlen munkahelyekről. Pályaorientációs
programokat szerveznek. Folyamatos a kommunikáció a tanulókkal. Üzemlátogatást
szerveznek. Személyes

elbeszélgetés

a 10.

évfolyamon.

Osztályfőnöki

órán

elbeszélgetnek a tanulókkal a jövőjükről (ezt 8 iskola jelölte meg). A végzős diákoktól
írásos formában kérdezik meg a szándékaikat Utólagos pályakövetést folytat az 55
megkeresett intézményből 27, melyekben az osztályfőnökök tarják a kapcsolatot a
tanítványokkal. Jellemző a közvetlen információgyűjtés szülőktől, volt tanítványoktól, a
hozzávetőlegesen, hallomások alapján, a diákok visszajeleznek személyesen vagy
telefonon szerzett információ. Sok esetben az iskola veszi fel a kapcsolatot a
végzettekkel. Vagy áprilisban adatfelvétel a végzősöktől, októberben pályakövetési
kérdőívek kiküldése postai vagy elektronikus úton történt. Esetleg a végzett diákok
visszajárnak, beszámolnak, a végzősökkel ismertetik a jogszabályokat és kérik, hogy
interneten

jelezzenek

vissza,

vagy

egyszerűen

részinformációik

vannak

az

osztályfőnökök felmérése alapján. Ez lehet telefonon, mert a kérdőíveket nem küldik
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vissza, személyes kapcsolatokon alapuló visszajelzés, postai úton, kérdőívek
segítségével, több alkalommal nekirugaszkodtak, de a visszajelzések száma annyira
alacsony volt, hogy értékelhetetlen lett az eredmény, ezért abbahagyták, szakmai vizsga
után kérdőíveke töltetnek ki, nyomtatványt adnak felbélyegzett borítékban, hogy
továbbtanulásnál, vagy elhelyezkedésnél visszaküldhessék.
Az iskolák tapasztalatai igen vegyesek a visszajelzésekről és a pályakövetés
egészéről. Általános vélekedés, hogy a rendszer nehézkes, az információátadásra
kötelezettek tájékozatlanok. Hasznos, kell a visszajelzés a szakmák piacképességéről.
Elsősorban a tanulóktól függ, ha fals adatokat adnak meg, akkor nem működik a
rendszer. Az érintettek nem motiváltak az adatszolgáltatásban, ezért érdemi válaszok
nem érkeznek a kiküldött kérdőívekben. Idő-, költség- és létszámigényes. Nem ad reális
képet, nehezen kivitelezhető, nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek, iskolai web
lap elindítása óta több visszajelzést kapnak, de így sem mindenkitől. Fontos lenne, ha
ennek rendszere intézményesen kialakulna, hiszen fontos visszajelzés lehetne a
képzésről, segítené a képzések tervezését és az eredményesség mércéje is lehetne.
A törvényi háttér az iskolák szerint egyértelműen rendezetlen, az első három
évben ez a fiatalok kötelezettsége, de ez értelmileg akadályozottak esetében nehézkes,
nincs szankcionálás, ha nem jeleznek vissza, túlszabályozott. Véleményként
megfogalmazható az együttműködőkről, hogy nincsenek megfelelő információik,
hiányoznak a felsőoktatási intézmények, a munkáltatók és a munkaügyi központ
visszajelzései.
Az RFKB ésszerű javaslata hogy, az osztályfőnökök feladata legyen a végzett
tanulóról információt gyűjteni. Ez telefonos megbeszélés, ami pénz, idő és nem teljes,
de mégis elindulás lehet az úton. Nem tudják elképzelni sem, hogy milyen módon
lehetne központilag szabályozni. Országosan egységes informatikai rendszert kellene
kitalálni. Az iskolák részéről jelen körülmények között nem teljesíthető 30%-nyi tanuló
sorsának több éves precíz nyomon követése. Részinformációk reprezentatív adatként
való propagálása becsapja a partnereket és téves következtetések levonására ad
lehetőséget, a hiányszakmák aktualizálása, a moduláris rendszer előnyeit kihasználni,
pontosabb előrejelzés a beiskolázásokhoz, kevés a visszajelzés.
Összegző megállapításként megfogalmazható, hogy a három tanév iskolai összes
visszajelzési arányai közel azonosak, 30 %-nak megfelelő mértékű információ
tartalommal rendelkeznek. ( Az utolsó tanév ettől negatívan még eltér, de ennek oka
lehet a rendszer lassú működése.) Szakképzésenként jelentős eltérések tapasztalhatók ~
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kiemelkednek

(általában

az

érettségi

utáni

képzések),

közgazdasági

terület,

környezetvédelem, ÁFSZ képzések, alacsony szintűek például: építőipari szakterület,
közlekedési szakterület, elektronikai szakterület. (Megjegyzés: megdöbbentő az, hogy
ahol igen alacsony a végzettek száma – 1-5 fő – sok esetben nincs adat a végzettek
pályakezdéséről.) A fenntartó személye nem determináló az adatszolgáltatás
teljesítésénél. Az iskolai integrációk (összevonások), a TISZK belépése (a tagiskolai
szerep) az adatkezelésnél problémákat okoz. Az egyes iskolák által beküldött
anyagokból pontosan megállapítható az intézmény erőfeszítése a pályakövetési feladat
ellátása érdekében. Ezt a felmérés jogi megfontolásból nem adja közzé. Bár az egészen
alapos iskolai munkától a szinte semmittevésig minden előfordul.
Az iskolák hozzáállása a felméréshez nagyon eltérő, a legteljesebb
együttműködéstől szinte a teljes közönyig (elutasításig) terjed. Természetesen függ az
iskolai általános oktatási-nevelési színvonaltól (a korrelációra következtetni lehet), és a
személyi feltételektől. A felmérés időpontjában az iskola szünet alatt nem csak tanítás,
hanem az adminisztráció (titkárság, iskolavezetés, gazdasági részleg) is korlátozottan
működőképes.
Az iskolák adatai általában nem összerendezettek, nincs adatgazda, így a
hozzáférés nehézkes ezáltal az adatszolgáltatás hosszú időt vesz igénybe. Az RFKB
szerepét az iskolák nem teljes egészében ismerik, több esetben kellett hivatkozni a
kérdéskörben a jogosultság megalapozottságára, valamint a felmérés tartalmi
fontosságára, hogy ez az adatbázis segít az arány-irány meghatározásokban. A saját
végzettjeit az iskola megküldené a munkaügyi központnak és megküldi a munkáltatói
oldalnak, tehát az illetékes kamaráknak és van egy másik – oda nem kell adatokat
küldeni – ez a továbbtanulás. A szakmát szerzettek három fő kategóriába sorolhatók:
továbbtanul, munkát vállal, nem vállal munkát (pályakezdő munkanélküli), valamint
egy negyedik kategória, az egyéb – ami jelenleg kezelhetetlen.
A

továbbtanulás

a

legegyszerűbb:

a

végzett

elmegy,

jelentkezik

egyetemre/főiskolára, ez megjelenik a felvételi adatbázisban, ami egyenesen
visszajelzést tud adni az iskolának. A másik, ha elmegy egy más szintű szakmára –
másodszakma –, akkor az iskola vagy az egyéb képzőhely vissza tud jelezni. Így az
iskola a továbbtanulásról kap egy visszacsatolást és tudja, hogy a sikeres vizsgát tevők
közül, hány tanul tovább. A munkaügyi központba bejelentkező pályakezdő
munkanélküliek listáját összeveti a saját továbbtanulók listájával az iskola. A kamara a
vállalkozókkal van kapcsolatban, nekik is van adatbázisuk, ezt is össze lehet vetni a két
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listával, és máris van egy kép. A logikája ez kellene, hogy legyen a pályakövetés
rendszerének. Ezt persze még lehet finomítani. Így lehetne kapni egy reális képet a
becsült, tájékoztató, önképet javító formációk helyett. Természetesen a személyiségi
jogok maximális tiszteletben tartása mellett, a tanulói azonosító felhasználásával. Az
országosan egységesen működő rendszerépítésben már több szereplő tevékenykedik
állami, illetve Európai Uniós forrás igénybevételével.
RFKB tapasztalatok és összefüggések a TISZK stratégiájához
Szomorú módon kijelenthető, hogy a Dél-dunántúli Régió továbbra is intenzív
ütemben hanyatlik az ország többi térségéhez képest a gazdasági, társadalmi, munkaerőpiaci mutatóit tekintve. Ipari potenciál vonatkozásában különösen Somogy megyében
volt az elmúlt néhány évben drasztikus a visszaesés. A szakképzés fejlesztésére igen
nagy szükség van. A legfőbb probléma, hogy az egyes intézmények szakmai irányítása
az egymástól erősen független fenntartókhoz kötődött, akik a környezetükben működő
többi iskolával, fenntartóval csak indirekt kapcsolatot tartottak fenn. Az infrastruktúra
elmaradottságán túl a szakmai irányítás ezen formában megjelenő decentralizáltsága
okolható a hiány szakképesítések megjelentéséért és a túlképzés együttes jelenlétéért, a
TISZK-ek irányító funkcióinak enyhébb érvényesüléséért. Meg kell említeni a
világgazdasági válság hatásait, melynek következtében szinte minden, korábban
igényelt szakmában jelentősen visszaesett a munkaerő-piaci kereslet. Ennek ellenére a
munkáltatók által a prosperitás éveiben leginkább igényelt szakképesítésekből
egyértelműen továbbra is képezni kell a fiatalokat, sőt a képzés volumenének növelése
is mindenképpen indokolt. A legtöbb, szakmát igénylő betöltetlen álláshoz kapcsolódó
oktatást a jelenlegi osztálylétszámok fenntartásával és akár kismértékű növelésével
javasolható.
Igen nehezen, de becsülhető a szakmunkás bizonyítványt megszerző fiatalok
szakmában történő elhelyezkedési aránya. Az általános iskolára épülő szakképesítések
esetében mindössze a pályakezdők 10-20%-a helyezkedik el a szakmájában, illetve
jelenik meg a munkaerő-piacon. A többiek szinte automatikusan bejelentkeznek
álláskeresőnek. Az érettségire épülő szakmát megszerző fiatalok körében sem jobb a
helyzet. Körülbelül egyötödük, egynyolcaduk kerül be a munkaerő-piac aktív tagjai
közé. Jelentős részük szintén munkanélküliként regisztráltatja magát, de sokan
főiskolán, egyetemen tanulnak tovább. Megállapítható, hogy legalább ötször, nyolcszor
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annyi szakmunkást kell képezni az iskolákban, mint amennyire a munkaerő-piacon az
adott évben szükség van.
A régióban működő hét szakképzési társulás beiskolázási irányainak
meghatározásánál figyelembe kellett venni, hogy vannak szakképesítések, melyekre
egyértelmű gazdasági, munkaerő-piaci igény nem, vagy csak indirekt módon mutatható
ki. Ezeknek a szakmáknak a művelése során megjeleníthető profit nem, vagy csak
közvetett módon jelenik meg. Itt kell megemlíteni a szociális, az egészségügyi, a
karitatív, a kulturális-művészeti szakképesítéseket. Nyilvánvalóan a társadalomban
szüksége van ilyen szakemberekre is. Ezért az egészséges és ésszerű mértéket meg nem
haladó módon mindenképpen javasoljuk az ilyen szakirányban oktató iskolák működési
feltételeinek további biztosítását is. Megjegyzést érdelem továbbá, hogy a hagyományos
értelembe vett szakképesítések szinte minden esetben fizikai munkához kötődnek. A
szakiskolai tanuló (szakmunkás tanulmányokat folytató) lányoknak szinte egyáltalán
nem lehet a gazdaság által preferált szakterületek közül szakmát ajánlani. Ezért
számukra a társadalom szociális, egészségügyi és művészeti szférájában javasolt
tanulási, majd pedig elhelyezkedési lehetőségeket biztosítani. A Somogyi TISZK és a
DDRFKB több éve hangoztatott meglátása szerint a helyes cél nem a szakképzés
csökkentése, hanem a hiány szakképesítések arányának növelése kell, hogy legyen (a
túlképzett szakmák rovására). A gazdasági statisztikai adatok szerint a könnyűipar, az
élelmiszeripar, a szolgáltatóipar lehet az a terület, amelyben ésszerű a képzés
volumenének csökkentése.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden évben egy komoly kutatást
folytat le a munkaerő-piaci igényeik felmérésére és a szakképzés hatékonyságának
vizsgálatára vonatkozóan. A 2010.évi kutatás alapját egy 4500 vállalkozásra és
közintézményre kiterjedő kérdőíves adatfelvétel képezte.. A kutatás célja az volt, hogy
feltérképezze az üzleti szektor és a közszféra egyes szegmenseinek a szakképző iskolát
végzettek iránti keresletét egy éven belüli, illetve három éven túli időtávon –
szakmánként és megyénként, illetve régiónként. Továbbá, hogy ezt összevesse a
szakképző iskolák várható kibocsátási adataival – szintén szakmánként és megyénként,
illetve régiónként. A kereslet és kínálat összevetésén keresztül pedig a 2011/2012-es
szakképzési beiskolázási keretszámokra tett javaslatot. A kamara kutatásának
tapasztalatait

felhasználásra

került

jelen

tanulmány

következtetéseinek
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megfogalmazásánál. Egyértelműen megmutatkozott, hogy minden alapvető szakmai
kérdésben azonos eredményre jutottunk, mind a preferált, mind a támogatott, mind
pedig

a

csökkentésre

javasolt

szakképesítések

esetében.

Ezen

eredmények

felhasználásával az RFKB feltétlenül megalapozott döntést hozhat a 2011-2012-es
tanév beiskolázási irányainak és arányainak meghatározásához.
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A Somogyi TISZK vonzáskörzetét jellemző hiány-szakképesítések
A szakember-utánpótlás biztosítását a tanulószám csökkenése is nehezíti. Az
általános iskolai adatok korábbi vizsgálatánál kitűnt, hogy évről évre 3-4%-kal csökken
a gyermeklétszám (a hazai születésszám csökkenésével korrelációban). Belátható, hogy
a középfokú szakképzés jövőbeni kulcsfontosságú meghatározója az iskolarendszerbe
belépő fiatalok száma. Már rég megszülettek azok, akik 2011/2012 tanévtől a
középfokú

iskolai

prognosztizálhatóak.

oktatásba
Minden

bekerülhetnek.
korrekciótól

A

létszámadatok

(lemorzsolódástól,

igen

jól

visszabukástól,

elhalálozástól) függetlenül elkeserítő létszámok várhatók az egyes középfokú
iskolatípusokban a Dél-dunántúli Régióban:
Középfokú iskolákba belépők prognosztizált létszáma a Dél-dunántúli Régióban
Terület/tanév
Dél-dunántúli

százalékos
megoszlás
100,0
0

Régió

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

10 501

9 704

9 487

9 172

9 234

Gimnázium

36,07

3 788

3 500

3 422

3 308

3 331

Szakközépiskola

31,13

3 269

3 021

2 953

2 855

2 875

Szakiskola

32,80

3 444

3 183

3 112

3 008

3 029

Forrás: Cséfalvay Á. – Tóth L. – Mesterházi E. 2008.
Az egyes iskolatípusok jelenlegi aránya várhatóan a későbbiekben már nem
változik a szakiskolák rovására. Ebben az esetben a 2005/2006-os - 2009/2010-es
beiskolázási arányok átlagának tartása mellett (egyszerű számítva a gimnáziumi
beiskolázási arány 36,07%-ot, a szakközépiskolai 31,13%-ot, a szakiskolai pedig
32,80%-ot mutathat). A számítások alapján a 20013/14-es tanévben mintegy 400 fővel
kevesebb tanuló kerül be a szakiskolai képzés 9. osztályaiba, mint 2009/10-ben és 1400zal kevesebb, mint 2005/2006-ban. Igen drasztikus a fogyás. Mennyiségében
bizonyosan nem lesz így elégséges a belépő humánerőforrás a munkáltatói igények
kielégítésére.
A gazdasági károkon túl társadalmi feszültséget is hordoz magában ez a
tendencia. Változatlan struktúrában kihasználatlanná, feleslegessé válhat a képzési
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kapacitás (osztálytermek, tanárok, oktatók) egy része. Még kedvezőtlenebb helyzet
alakulna ki, ha a Dél-dunántúli Régió is jobban követte volna az országos trendet, azaz
az érettségit adó iskolatípusokba magasabb arányban történt volna, történne a
beiskolázás.
A fogyás természetesen nem csak szakiskolai vonatkozásban várható, ez
bekövetkezik a gimnáziumokban és szakközépiskolákban is. Nem képzelhető el az,
hogy anélkül biztosítható a szakmunkás utánpótlás, hogy az érettségit adó középiskolák
beiskolázási arányain adminisztratív úton nem kellene változtatást végrehajtani. A jól
felkészült

szakemberek

biztosítása

érdekében

a

szakközépiskola

beiskolázási

arányainak megváltoztatása, csökkentése semmiképpen sem célszerű. Mindenképpen a
gimnáziumokba történő beiskolázási rátáját kell mérsékelni. A csökkentés nem
eredményezné a felsőfokú beiskolázás ellehetetlenítését, de elősegítheti a munkaerőpiaci egészséges fejlődését.

A régióban működő iskolák számának alakulása a szakközépiskolák és a
gimnáziumok esetében teljesen megegyezik az országos tendenciákkal, azokkal együtt
növekedett. A szakiskolák esetében azonban az országos átlagnál (6%) nagyobb volt a
bővülés. Érdekes jelenség, hogy az elmúlt négy évben már valamennyi iskolatípus
száma határozottan gyarapszik. Ez a folyamat az iskolaszerkezet elaprózódásával jár,
mely igen negatív folyamat. Az Európai Unió és a Magyar kormány is az iskolák
integrációját tartja helyes útnak, ennek szellemében jöttek létre a Térségi Integrált
Szakképző Központok. Az iskolaalapítások mögött nem racionális szakmai szempontok
húzódnak meg, hanem társadalmi igények, melyeket a szülők és a fenntartók együttesen
támasztanak. A helyi politika sikert, fejlődést, új munkahelyeket lát elsősorban az új
iskolákban ezért támogatja azok létrejöttét. Ennek a folyamatnak a hatására a
szakközépiskolákban 17-ről 14-re, a szakiskolákban 17-ről 13-ra, a gimnáziumokban
12-ről 11-re csökkent az egy pedagógusra jutó tanulók száma ezen időszak alatt (KSH
Évkönyvek).

A Dél-Dunántúl szakközépiskoláinak oktatási szerkezete meglehetősen merev.
Az oktatási intézmények és fenntartóik a rendelkezésükre álló személyi és tárgyi
feltételeiknek megfelelő szakmákat oktatják éveken keresztül, igen kis változtatással. A
finanszírozási rendszer hibája miatt nincs motiváció a változtatásra, mivel minden
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szakma állami dotációja, (normatívája) ugyan akkora, az iskolák nagy része alapvetően
megmarad a régi szakmastruktúrájánál. A korábbi évekhez hasonlóan a vendéglátásidegenforgalom, a kereskedelem, a gépészet és az építészet szakterületén található a
tanulóknak majd fele. Tolnában és Somogyban magas arányt képviselnek a
mezőgazdasági és a közgazdasági képzések. Magas az egészségügyi képzések aránya,
főként Baranyához és Pécshez kapcsolódva. Jelentős az informatikai képzés, de igen
csekély a közlekedési, a környezetvédelmi és az ügyviteli szakmacsoportok aránya.
Baranya megyében viszont jelentős arányt képviseltek az elektrotechnikai oktatások. Az
évtized végén az átlagos szint alá csökkent a gépészeti és az elektrotechnikai, illetve az
informatikai képzés is. A gépészeti képzések 1993-ban még a hazai átlag körüli arányt
képviselték, mára kissé már elmaradnak attól. Az építészet és a faipar az országos átlag
fölé emelkedett együtt a kereskedelem területén oktatott szakmákkal. Somogy
megyében a vendéglátásban képzettek aránya a legmagasabb az országban, oka a
Balaton-parthoz kapcsolódó turizmussal magyarázható.

Összességében megállapítható, hogy a régióban jelentkező munkaerő-piaci
igényeket csak kis mértékben követi a szakiskolai képzési struktúra. A hiányszakképesítések oktatását ellátják az iskolák, de jóval nagyobb arányban (akár kétszeres
volumenben) lenne szükség a képzésre. Komoly pazarlást jelent az élelmiszeripar, a
szolgáltató szektor, a könnyűipar ilyen mértékű oktatása. Mindenképpen indokolt lenne
a csökkentés ezen területeken.
A szakképzés legköltségesebb eleme a gyakorlat. A duális képzési rendszer
kiteljesedésével ennek nagy részét a szakiskolai tanulót foglalkoztató cégek, egyéni
vállalkozók kezdték ellátni. Jelenleg a szakképzésben (11., 12., 13., 14., 15.,
évfolyamokon) résztvevő fiataloknak országos átlagban mintegy 80-85%-a tölti a
gyakorlatát gazdálkodó szervezeteknél. Az értekezés vizsgálatai alapján a Dél-dunántúli
Régióban ennél magasabb, 92%-os arány figyelhető meg. Oka az elhasználódott, kis
méretű szakiskolákból és tanműhelyekből álló iskolai szerkezetben keresendő. A régió
gyengébb gazdasági potenciálja, kevesebb bevételhez juttatja az iskolák fenntartóit,
azok kevésbé képesek dotálni intézményeiket.
A rendszer előnye, hogy újra a gazdaság szereplői képzik a leendő
utánpótlásukat, azokat az ismereteket oktatják, melyekre a leginkább szükségük van.
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Hátránya, hogy a cégek (főként a kis és középvállalkozások) főként csak a saját
profiljuknak megfelelő szegmensét tudják a tananyagnak átadni, nehezen képesek a
teljes képzési programot tanulóik számára megtanítani. Tárgyi és személyi feltételeik
megfelelőek ugyan, de korántsem terjedhetnek ki minden, a központi programban előírt
kritérium maximális biztosítására. Az iskolai tanműhelyek fő feladata éppen abban
fogalmazódik meg, hogy a tananyagnak megfelelő eszközökkel, berendezésekkel,
speciálisan képzett szakoktatókkal a lehető legkorszerűbb tudást adják át a tanulóknak.
Valamennyi iskolai tanműhely korszerű berendezése, fejlesztése, üzemeltetése viszont
rendkívül költséges, sőt pazarló megoldás lenne. A gyakorlati képzés színvonalának és
hatékonyságának emeléséhez létre kellett hozni a több iskolát és gyakorlati képzést
végző gazdálkodó szervezetet összefogó, a közös erőforrásokat koncentráló
tanműhelyeket, szakképzés irányító bázisokat, azaz a térségi integrált szakképző
központokat (TISZK), majd pedig a szakképzés szervezési társulásokat (SZASZET).
A térségi integrált központok létesítésével vitathatatlanul megindult a szakmai
koncentráció. A központok szervezeti formától függő életképessége, hatékonysága, a
finanszírozás és irányítás új elvek alapján történő működtetése most indult. Sikerüket
beárnyékolja, hogy egymással nem kötelező a koordináció, létrehozóik helyi érdekei a
másik központ átfedése miatt ütközhetnek.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden évben egy több ezer vállalkozást
érintő kutatást folytat le a munkaerő-piaci igényeik felmérésére és a szakképzés
hatékonyságának vizsgálatára vonatkozóan. Több társszervezet közreműködésével
évente vizsgálat zajlik le, melynek szakmai képzésekre vonatkozó általános
következtetései az előzetes tapasztalatok szerint egybeesnek a bizottság észrevételeivel
és

valamennyi

feldolgozott

gazdasági,

munkaerő-piaci

kutatás,

dokumentum,

statisztika, tanulmány általános meglátásaival. Lényegként elmondható, hogy a
gazdaság számára a gépészet, az építőipar és a kereskedelem-vendéglátás szakterületei
egyértelműen felülsúlyozásra javasoltak. Az RFKB a gazdasági szerkezet vizsgálata
alapján változatlanul a korábbi öt szakképesítést tartotta hiány-szakképesítésnek. Ezek
az alábbiak: hegesztő, ápoló, kőműves, gépi forgácsoló, gazda.
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Beiskolázási stratégia a szakmaszerkezet kialakítására
A Somogyi TISZK legközvetlenebb szakmai partnerei a tanácsadó testületben
helyet foglaló kamarák, vállalkozások, munkaügyi központok. Ezen intézmények
véleménye, adatai, tapasztalatai folyamatosan megjelennek a tanulmányban, és igen
helyesen a TISZK működésében is. A TISZK legmeghatározóbb hatósági partnere az
Oktatási Hivatal, melyen keresztül az RFKB döntései megszületnek. A bizottság
tapasztalatai szerint igen nagyszámú szakképző iskola működik a régióban (országosan
is), nagyszabású iskola átalakítási reformra a rendszerváltás óta Magyarországon nem
került még sor. Ez az iskolarendszer igen kiterjedt ugyan, de tárgyi feltételeit tekintve
több területen vészesen elavult. A nagyszámú, elaprózódott szakképző iskolai hálózat
igen költségesen működtethető, az egyes iskolák oktatási palettájának összehangolása
eddig nem történt meg, számos párhuzamosság figyelhető meg a képzési szerkezetben.
Az egyes intézmények szakmai irányítása az egymástól erősen független fenntartókhoz
kötődött, akik a környezetükben működő többi iskolával, fenntartóval csak indirekt
kapcsolatot tartottak fenn. Az infrastruktúra elmaradottságán túl a szakmai irányítás
ezen formában megjelenő decentralizáltsága okolható a hiány szakképesítések
megjelentéséért és a túlképzés együttes jelenlétéért.
Az iskolák tárgyi feltételit a koncentrált, modern tanműhelyekkel rendelkező a
térségi integrált szakképző központok (TISZK), illetve a szakképzés szervezési
társulások (SZASZET) létrejötte már biztosítja. A 2009. szeptember 1-től életbe lépő
változások miatt ezeknek a szervezeteknek már jóval komolyabb jogosítványai vannak
tagiskoláik szakmai oktatásának összehangolására. A munkaerő-piaci, gazdasági
igényeknek megfelelő működéshez kötelező figyelembe venniük a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottságok szakmai irányíttatásait. A munkaerő-piaci, gazdasági
elemzésükből egyértelműen kiderül, hogy a régióban a legtöbb foglalkoztatott az
iparban, a kereskedelemben, a feldolgozó iparban, a közigazgatásban és a tágabb
értelemben vett személyi szolgáltatásban, „szolgáltatóiparban” dolgozik. 2003 és 2007
között mindegyik év esetében eladó, irodai adminisztrátor, pincér, kőműves, lakatos,
szakács, hegesztő, ács-állványozó, forgácsoló, pék szakmával rendelkező álláskeresők
voltak a legtöbben (a szakképesítéssel rendelkező álláskeresők között). Félreértésre
adhat okot, hogy ugyanezen szakmákból volt a legtöbb bejelentett, azaz be nem töltött
állásajánlat is. Kiegészítésként ezen betöltetlen szakmát igénylő munkahelyek közé
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tartozik még a forgácsoló, a villanyszerelő, a burkoló, a bádogos, az asztalos.
Megállapítható azonban, hogy többnyire azonos vagy hasonló szakképesítéssel
rendelkeznek az álláskeresők, mint amelyet keresnek a munkáltatók. Ennek az
ellentmondásnak a magyarázata abban keresendő, hogy az álláskeresők közül igen
sokan nem kellő komolysággal kívánnak elhelyezkedni, valamint többségük elavult
tudással rendelkezik. A munkáltatók által leginkább igényelt szakképesítésekből
egyértelműen továbbra is képezni kell a fiatalokat, sőt a képzés volumene is
mindenképpen indokolt. A legtöbb, szakmát igénylő betöltetlen álláshoz kapcsolódó
oktatást a jelenlegi osztálylétszámok fenntartásával és akár kismértékű növelésével
javasolja a bizottság.
Az álláskeresők korszerűtlen tudását támasztja alá az is, hogy jelentős részük 40
és 50 év feletti, akik szakmai végzettségüket és szaktudásukat régebben szerezték, azt
sem fejleszteni, sem karbantartani a rendszerváltás utáni időszakban nem tudták.
Számukra a felnőttképzés és a továbbképzés nyújthat segítséget. A régió gazdasági
jellemzőit és fejlődési lehetőségeit kutató dokumentumokból kitűnik, hogy melyek a
preferált és növekedés előtt álló ágazatok. Ezek egyértelműen a gépészet, az építőipar, a
turizmus, a kereskedelem és a vendéglátás. A meglévő munkaerő-piaci keresleten túl
kiemelt súllyal javasolja a bizottság ezeknek az ágazatoknak a szakképesítéseit oktatni a
jelenleginél nagyobb volumenben, több osztály indításával. A gépipar országos szinten
progresszivitást mutat, a turizmus és az idegenforgalom a régióban egyre erősebb, az
építőipar szintén lassan, de biztosan növekvő potenciált mutat. Egyértelműen javasolja a
bizottság a gépészeti, az építőipari, a kereskedelmi-vendéglátóipari szakképesítések
oktatási kapacitásait növelni.
Pontatlanul ugyan, de becsülhető a szakmunkás bizonyítványt megszerző
fiatalok szakmában történő elhelyezkedési aránya. Az általános iskolára épülő
szakképesítések esetében mindössze a bizottság tapasztalatai szerint legfeljebb 20%-uk
helyezkedik el a szakmájában, illetve jelenik meg a munkaerő-piacon. A többiek szinte
automatikusan bejelentkeznek álláskeresőnek. Az érettségire épülő szakmát megszerző
fiatalok körében sem jobb a helyzet. Körülbelül egyötödük, egynyolcaduk kerül be a
munkaerő-piac

aktív

tagjai

közé.

Jelentős

regisztráltatja

magát,

de

sokan

főiskolán,

részük

szintén

egyetemen

munkanélküliként
tanulnak

tovább.

Következtetésként megállapítható, hogy legalább ötször, nyolcszor annyi szakmunkást
kell képezni az iskolákban, mint amennyire a munkaerő-piacon az adott évben szükség
van. Ez vonatkoztatható a Somogyi TISZK-re is.
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A régióban működő hét szakképzési társulás beiskolázási irányainak
meghatározásánál figyelembe kellett vennie a bizottságnak még egy fontos szempontot.
Vannak szakképesítések, melyekre egyértelmű gazdasági, munkaerő-piaci igény nem,
vagy csak indirekt módon mutatható ki. Ezeknek a szakmáknak a művelése során
megjeleníthető profit nem, vagy csak közvetett módon jelenik meg. Itt kell megemlíteni
a szociális, az egészségügyi, a karitatív, a kulturális-művészeti szakképesítéseket.
Nyilvánvalóan a társadalomban szüksége van ilyen szakemberekre is. Ezért az
egészséges és ésszerű mértéket meg nem haladó módon mindenképpen javasolja a
bizottság az ilyen szakirányban oktató iskolák működési feltételeinek további
biztosítását is. Megjegyzést érdelem továbbá, hogy a hagyományos értelembe vett
szakképesítések szinte minden esetben fizikai vagy alapvetően férfias munkához
kötődnek. A szakiskolai tanuló (szakmunkás tanulmányokat folytató) lányoknak szinte
egyáltalán nem lehet a gazdaság által preferált szakterületek közül szakmát ajánlani.
Ezért számukra a társadalom szociális, egészségügyi és művészeti szférájában javasolt
tanulási, majd pedig elhelyezkedési lehetőségeket biztosítani.
A bizottság véleménye szerint a helyes cél nem a szakképzés csökkentése,
hanem a hiány szakképesítések arányának növelése kell, hogy legyen (a túlképzett
szakmák rovására). Nagyon nehéz egyértelműen kijelenteni, hogy mely szakmák
képzésére nincs szükség olyan mértékben, mint amelyben jelenleg folyik. A gazdasági
statisztikai adatok szerint a könnyűipar (elsősorban a ruhaipar), az élelmiszeripar (pék),
a szolgáltatóipar (fodrász, kozmetikus) lehet az a terület, amelyben ésszerű a képzés
volumenének csökkentése. Ezen területek a Somogyi TISZK-et nem szerencsére
egyáltalán nem érintik.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden évben egy több ezer vállalkozást
érintő kutatást folytat le a munkaerő-piaci igényeik felmérésére és a szakképzés
hatékonyságának vizsgálatára vonatkozóan. Több társszervezet közreműködésével
évente vizsgálat zajlik le, melynek szakmai képzésekre vonatkozó általános
következtetései az előzetes tapasztalatok szerint egybeesnek a bizottság észrevételeivel
és

valamennyi

feldolgozott

gazdasági,

munkaerő-piaci

kutatás,

dokumentum,

statisztika, tanulmány általános meglátásaival. Lényegként elmondható, hogy a
gazdaság számára a gépészet, az építőipar és a kereskedelem-vendéglátás szakterületei
egyértelműen felülsúlyozásra javasoltak.
Az RFKB törvényi kötelezettsége a hiány szakképesítések illetve a preferált
szakképesítések meghatározása is, melyekre a bizottság az alábbiakban tett javaslatot a
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Dél-dunántúli Régió vonatkozásában. Általánosságban összefoglalható, hogy a hiány
szakképesítések esetében több osztály indítását javasolja a bizottság a jelenlegieknél.
Hiány illetve preferált szakképesítések a következő évekre: Hegesztő Szerszámkészítő
Géplakatos Szerkezetlakatos Gépi forgácsoló Kőműves Ács-állványozó Épületasztalos
Bútorasztalos Burkoló Épület- és építménybádogos Villanyszerelő Elektronikai
műszerész Műanyag feldolgozó Járműfényező Autószerelő Autóelektronikai műszerész
Karosszérialakatos Ápoló Szociális gondozó és ápoló Gyermekgondozó nevelő
Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Gazda.
A Somogyi TISZK beiskolázásainak tervezésében nagyon fontos az RFKB DélDunántúli Szakképzési Stratégiája, mely a 2009-2013-a évek időszakára vonatkozik.
Lefekteti a térség számára fejlődést hozó bizottsági elveket, főbb irányokat,
cselekvéseket. Összegző meglátásai az alábbiakra épülnek. Ennek alapeleme a gazdaság
vizsgálata. A gazdasági recesszió időszakában nagyon nehéz megjósolni a szakképzési
irányokat, mivel a vállalatok, vállalkozások sem látják a fejlesztési lehetőségeket. Így
nem tudnak megalapozott, egyértelmű visszajelzéseket adni a szakképző iskolák és azok
fenntartói részére. Ebben a helyzetben nem lehet mást tenni, mint a térség hosszú távú
gazdasági tervére alapozva tervezni a fejlesztéseket, beiskolázásokat. A Dél-dunántúli
régió lehetőségeire és adottságaira figyelemmel hosszútávon kell biztosítani a
szakember utánpótlást a gépészet, elektronika, építészet, mezőgazdaság, vendéglátás és
szolgáltatás szakmacsoportokhoz tartozó szakmákban. A 2008. őszén kezdődő
kedvezőtlen gazdasági változások jelentős részben azokat a munkavállalókat érintették,
akik a legnagyobb fejlesztésekben gondolkodtak. Rövid időn belül azonban a fejlesztési
elképzelések helyébe a fennmaradásért való küzdelem lépett. (Több vállalkozás
kezdeményezte a munkahelyteremtés későbbi időpontra történő elhalasztását, sőt
munkahely megőrző támogatás folyósítását.). A munkáltatók azonban felismerték a
hiányszakmával rendelkező, jól bevált dolgozóik értékét, melyet a válságidőszakban
sem szeretnének elveszíteni. Egyes cégek a kényszerű leállási időszakot is hasznosan
szeretnék kihasználni és a munkavállalók egy részének továbbképzést, átképzést
kívánnak szervezni a munkaügyi központ támogatásával.
A hiányszakmák listáján szerepel néhány olyan foglalkozás is, amelynél a
kereslet 2009-ben várható csökkenése és az elbocsátások növekvő száma indokolttá
teheti az átminősítést. A gazdasági válság általánosan rontja a munkaerőpiaci
pozíciókat, viszont nem jelent érdemi befolyásolást az utóbbi években feltárt
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munkáltatói elvárásokra. Közép és hosszú távon a gazdaság mindenképpen nagy
számban igényli a szakképzett, jól felkészült fizikai dolgozókat. A prognózisok alapján
az iskolarendszer várható kibocsátása nem fogja fedezni ezeket az igényeket. A
szakképzési rendszer korábban feltárt anomáliáit érdemben nem módosítja a jelenlegi
gazdasági visszaesés. Nincs semmi arra mutató jel, hogy a remélt növekedési
szakaszban más ágazatok vennék át a vezető szerepet az építőipar, fémfeldolgozás,
gépipar, elektronikai iparágaktól.
Időről időre szembesül a bizottság azzal a ténnyel, hogy a munkaerőpiacon
bizonyos szakmák esetében – nőiruha-készítő, kőműves, felszolgáló, asztalos, lakatos –
egyszerre vannak jelen a kielégítetlen munkáltatói igények és a megfelelő
szakképzettséggel rendelkező regisztrált álláskeresők. Az ellentét kialakulásának oka
lehet a munkavállalók mobilitásának, illetve a közlekedési lehetőségeknek a hiánya. De
befolyásolja a helyzet kialakulását az is, hogy a munkanélküliek jelentős része már nem
képes a szakmájában megfelelő teljesítményt nyújtani, mert elavult az a szakmai
ismeret, melyet annak idején megszerzett, vagy a kiesett gyakorlat képtelenné teszi a
visszatérésre. Okai lehetnek még egészségügyi vagy mentális problémák is. A
pályakezdő fiatalok esetében más a helyzet. Sokan közülük nem is akarnak az eredeti
szakmájukban dolgozni, de előfordul az is, hogy a munkáltató nem tartja
elfogadhatónak a gyakorlati felkészültségüket. Más esetben az alacsony munkabérek
vagy a rossz munkakörülmények miatt alakul ki ilyen helyzet, de torzíthatják a képet –
elsősorban az építőipari szakmák esetében – a „feketemunkát” vállalók is, akik szintén a
regisztrált munkanélküliek listáján szerepelnek.
Az elvi alapokat megfogalmazó országos szakképzés-fejlesztési stratégia
kiemelt figyelmet fordít a szakképzés minőségének javítására, a felhasználók
igényeihez jobban igazodó és alkalmazkodó képzési rendszer kialakítására. E stratégia
szerint 2013 végére ki kell alakítani egy költséghatékonyabb intézményrendszert, meg
kell alakítani a képzőktől független vizsgaellenőrzést és be kell vezetni a tanulók
pályakövetését. Ennek első lépéseként létre jöttek a Térségi Integrált Szakképző
Központok, amelyek szakmai programjába bekerültek az érdemi változásokat előidéző
célok is.
Ezek a következők: hatékony együttműködés a gazdaság szereplőivel, a gazdaságban
alkalmazásra kerülő korszerű technikák, technológiák oktatása a szakképzésben,
hatékonyabb pályaválasztási módszerekkel növelni kell a szakképzésben résztvevő
tanulók arányát, megfelelő felkészültséggel és munkakultúrával rendelkező fiatalok
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biztosítása a gazdaság részére, a lemorzsolódás csökkentése érdekében eredményessé
kell tenni a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását.
Az átalakulással együtt megteremtődött a feltétele a valódi szakmai és intézményi
integrációnak. Ezzel megvalósíthatóvá válnak azok az elvárások is, amelyeket a
folyamatosan változó és fejlődő gazdaság elvár a szakképzéstől. Hatékonyabbá válhat
az iskolákban a munkaerő kihasználása. Koncentrálhatóak lesznek a szakmai
fejlesztések. Kezelhető lehet a tanulólétszám csökkentésével együtt járó negatív
folyamat. Túlképzések, párhuzamos képzések visszaszorítása megkezdődhet. Nagyobb
lesz az esélye a hiányszakmák indításának. Tervezhetőbbé, hatékonyabbá válhat a
felnőttképzés. Egységes minőségirányítási rendszer működtetésével javulhat a fiatalok
szakmai felkészültsége. Mindez egyelőre lehetőség, melyhez a törvényi feltételek
biztosítottak. A megvalósításhoz, a valódi fejlesztési és kitörési lehetőségek
feltárásához a szakképzésben résztvevő valamennyi szereplő – iskolák, fenntartók,
gazdaság szereplői, kamarák, munkaügyi központ, oktatás irányítók, Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottságok, fenntartók, iskolák – közös bölcsességére és
összefogására lesz szükség. A megvalósítás mértéke és minősége alapvetően az
érintettek együttműködésén múlik.
A szakképzés fejlesztésében, irányításában dolgozó szervezeteknek igen
szorosan együtt kell működnie. Ebben a munkában az RFKB, az iskolák, a TISZK-ek, a
fenntartó önkormányzatok és egyéb szervezetek, a gazdaság szereplői, a munkaügyi
központ, a kamarák azonos irányba kell, hogy menjenek, azonosan kell, hogy
gondolkodjanak. Számukra a közös feladatok és prioritások követése az alábbiakban
foglalhatóak össze: Dél-dunántúli Régió TISZK-jeinek középtávú fejlesztési és
beiskolázási tervének megismerése, támogatása. A fejlesztési, és foglalkoztatási adatok
figyelembevételével a fejlesztési prioritások meghatározása, egyeztetése. A szakképző
iskolák személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata, megismerése. A gyakorlati képzés
hatékonyságának vizsgálata. A vállalati gyakorlati képzésben résztvevők arányának
növelése. A beiskolázás irányainak és arányainak meghatározása. Különösen fontos a
célirányos fejlesztések elősegítése a decentralizált szakképzési pályázatokkal. A
felnőttképzés szakmai színvonalának, az ott végzettek elhelyezkedési esélyeinek
vizsgálata. A TISZK-ek szakmai együttműködésének segítése. A TISZK-ek és a
gazdálkodó szervezetek szakmai együttműködésének támogatása. A piaci igényeknek
megfelelő fejlett ipari, szolgáltatási és kereskedelmi ismeretek tananyagba kerülésének
támogatása. A gyakorlati képzésben résztvevő oktató vállalkozások szakmai
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feladatellátásban vállalt szerepének, a szakmai munka színvonalának, az ott végzett
fiatalok elhelyezkedési esélyeinek vizsgálata. Szükséges a hiány-szakképesítéseket
minél intenzívebben népszerűsíteni az iskolákban, a sajtóban. TISZK-ek látogatása,
velük közös szakmai megbeszélések egyeztetése. A kormányzat felé javítani a
kommunikációt, továbbítani a gazdaság elvárásait a kamarák által és közreműködésével
A térségre jellemző elemzéseken alapján jelen tanulmány végeredménye egy
szakmacsoportos táblázat is, egy beiskolázási ajánlás a Somogyi TISZK által oktatott
szakmákra. Ennek az ajánlásnak a fundamentumát szigorúan a megye és a régió elmúlt
5 évi munkaerő-piaci, gazdasági, adatai, a térség szakiskolai jellemzői, a kamarák és az
RFKB szakmai elképzelései, tapasztalatai és adatai képezik. A 6. táblázatból
egyértelműen kitűnik, hogy a TISZK és a környezete számára elsősorban a gépészet, az
elektrotechnika-elektronika, az építészet, másodsorban a vendéglátás-idegenforgalom,
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, harmadsorban pedig a mezőgazdaság
szakmacsoportok oktatása indokolt.

Az egyes szakképesítések közötti kívánatos beiskolázási rangsor:
Újraindításként javasolt szakképesítések (társadalmi igények okán):
1. Ápolási asszisztens
2. Ápoló
3. Informatikai rendszergazda,
4. Webmester
5. Vízügyi technikus
6. Erdésztechnikus
7. Divat- és stílustervező
8. Gyógypedagógiai asszisztens
9. Gyermekgondozó- nevelő
10. Ügyviteli titkár (Ügyintéző titkár elágazás)
11. Agrármenedzser-asszisztens (Mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztens
elágazás)FSZ
Leginkább igényelt - három, négy párhuzamos osztály erejéig indításra javasolt
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szakképesítések (gazdasági igények okán):
12. Autószerelő
13. Szerszámkészítő
14. Bolti eladó (Élelmiszer- és vegyiáru-eladó elágazás)
15. Vízműkezelő
16. Pincér
17. Szakács
18. Kőműves
19. Festő, mázoló és tapétázó
20. Géplakatos
21. Hegesztő
A Somogyi TISZK szakmastruktúrája a 2011/2012-es tanévben (lásd melléklet).

2011/1.SZÁM
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Összefoglaló stratégia
A Somogyi TISZK-hez kapcsolódóan Somogy megye és a Dél-dunántúli Régió
szakképzését vizsgáló több éves feltáró munka tapasztalatai szerint a fejlődés
irányainak, módszereinek kidolgozása csak akkor lehet sikeres, ha valamennyi
összetevő együttes vizsgálata megtörténik. A tanulmány során folyamatosan
szembesülni kellett azzal a ténnyel, hogy az oktatás és annak elemei minden modern
társadalomban igen összetett struktúrát képeznek.
A magyar szakoktatási rendszer sokkal bonyolultabb, rugalmatlanabb, a gazdaság
szakemberigényeire lassabban válaszoló, sokkal több hivatali intézményből és iskolából
álló, bürokratikusabb, centralizáltabb, mint a nyugati országok prosperálóbb rendszerei.
Az elmúlt néhány évben az uniótól átvett igen korszerű képzési elvek, mint a moduláris
szerkezetű tananyagok, a csúcstechnikára épülő központi gyakorlati képzőhelyek,
TISZK-ek létrehozása, vagy a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok
hatáskörének kibővülése is erre a bonyolult és merev rendszerre épült rá, ezért jóval
kevésbé

hatékonyak,

mint

a

modell-országokban

működő

társaik.

Ennek

sikertelenségnek az oka abban keresendő, hogy a hazai szakoktatás irányításában nem a
gazdaság igényei dominálnak. Nyugat-európában az egész szakoktatási rendszer fő elve,
hogy szinte bármit és bárhogy lehet oktatni, amit a gazdaság igényel. A területi
gazdasági igények maximálisan érvényesülnek. Igen kevés a jogi szabály, a megkötés
és a bürokrácia. Ennek szellemében létrehozták a vállalkozások irányítása alatt működő,
lokális szerkezetű képzési rendszereket. Magyarország ezzel ellentétben államilag
irányított szakoktatást működtet, amely a rendszerváltás óta csak kevéssé ismeri a
gazdaság szakemberigényeit, a helyi elvárásokat pedig még csekélyebb mértékben tudja
követni és intézkedéseinek nagy része is csak részeredményeket hoz.
A Somogyi TISZK és általában a TISZK-ek működtetésében, a szakképzés
irányításában, az iskoláknál és a fenntartó szervezeteikben, a szakképző központokban
nagyobb szerepet kellene kapniuk a szakmai tanácsadó testületeknek. Hatékonyabban
összehangolhatóvá válhatna a hiány-szakképesítések és az azokra vonatkozó
többletdotáció meghatározása, a beiskolázási és vizsgáztatási rendszer aktív felügyelete
az Oktatási Hivatal, a kamarák és a munkaügyi központok által. A túlzott állami
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irányításon túl komolyan hátráltatja a szakképzést a hazai pályakövetési rendszer hiánya
is. A kutatás során kiderült, hogy sem az iskolák, sem a fenntartóik többsége komolyan
ilyen jellegű tevékenységet nem végez. Az EU-ban ezzel szemben igen szigorú
rendszerek működnek, melyek nagyon pontosan mérik a fiatalok elhelyezkedési adatait.
Feltétlenül szükség van a hazai eljárások egységes kidolgozásán túl a Somogyi TISZKsaját eljárási rendszerének kidolgozására, majd bevezetésére is. A többségében
munkanélküli szakmunkásokat képző tagintézményeket az eredmények alapján
szankcionálni is kellene, melyre jó eszköz lehetne a normatíva csökkentése, vagy
megvonása. Ezekkel a változásokkal a Somogyi TISZK követhetné a nyugati
szakoktatási mintákat, egyszerűsödhetne, sokkal hatékonyabbá válhatna a szakképzési
rendszer.
A szakképzés területi szemléletű kutatásának alapja a helyi gazdaság
működésével összefüggő, azt befolyásoló jellemzők feltárása. Ennek elemzése során
egyértelműen kitűnt Somogy és az egész régió hátrányos helyzete az ország többi
területéhez, főként a Dunántúlhoz képest. A foglakoztatási helyzet igen rossz, a
munkanélküliségi

ráta

magas,

összetételében

erősen

dominálnak

a

szakmai

végzettséggel nem rendelkező rétegek. A régió közlekedési rendszere fejletlen,
településszerkezetében az aprófalvas jelleg uralkodik, mely elmaradott infrastruktúrával
párosul. Ez a jelenség kedvezőtlen hatással van a vállalkozások alapítására, illetve
rentábilis működtetésére, így nagyon kevés helyben a munkalehetőség, a „bejárást”
pedig a nem megfelelő tömegközlekedés is nehezíti. A régió általános fejlettségi
helyzetét jelzi, hogy 25 kistérsége közül 8 az ország leghátrányosabb helyzetű
kistérsége között szerepel, és további 10 is az országos átlag alatti statisztikai mutatói
miatt hátrányos helyzetűnek minősül. A népesség korszerkezete is kedvezőtlen, hosszú
évek óta változatlanul az elöregedés a jellemző. A népességfogyást felerősíti a nagyfokú
elvándorlás is. A régióban az egy lakosra jutó bruttó hazai termék (GDP) az országos
átlagnak csupán kétharmada. A nemzetközi tőke számára nem vonzó a térség, a külföldi
érdekeltségű vállalkozások befektetett tőkeértéke az ország régiói közül messze a
legkisebb. Az egy lakosra jutó ipari termelési érték a Dél-Dunántúlon csupán 44%-a
volt a hazai átlagnak.
Országos viszonylatban rendkívül rosszak a népesség gazdasági aktivitásának
adatai is. A foglalkoztatási ráta, a havi bruttó kereset a munkanélküliségi mutató is
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lényegesen kedvezőtlenebbek az átlagnál. A régió komoly oktatási problémájára világít
rá az a jelenség, mely szerint az álláskeresők közül nagyon sokan olyan szakmai
végzettséggel rendelkeznek, amelyből ugyanott számos bejelentett állásajánlat is
szerepel a munkaügyi központokban. Az ellentmondás magyarázata a korábban szerzett
végzettségek korszerűtlenségében keresendő. A munkaügyi központokban bejelentett és
hivatalosan nyilvántartott adatok szerint a Dél-Dunántúlon a nagyobb városokban
leginkább a modern gépészeti, építőipari szakmák keresettek. A Balaton-parton, Pécsett
és a termálturisztikai központokban határozott igény mutatkozik a vendéglátó-ipari
szakemberekre is. Folyamatosan nagy az igény a lakatos, a hegesztő, a szerszámkészítő,
a kőműves, az ács-állványozó, a pincér, a szakács szakmunkásokra. Ezzel teljesen
egybevág a kutatás során felkeresett vállalatok véleménye is. Az üres állások betöltését,
a

munkanélküliek

elhelyezkedését

nehezíti

a

gazdasági

szervezetek

megyeszékhelyeken, illetve néhány nagyobb településeken való koncentrációja, a
lakóhelyek elaprózottsága, a rossz úthálózat és tömegközlekedés, a pályakezdők
gyakorlati tapasztalatainak hiánya is.
A gazdasági hanyatláshoz hasonlóan Somogy és az egész Dél-dunántúli Régió
szakképzési, iskolai és tanulólétszám adataiban is egy erőteljes degresszió figyelhető
meg. Ki kell jelenteni, hogy elhibázott állami döntések sorozata vezetett oda, hogy a
rendszerváltás óta a szakiskolák száma harmadára csökkent, a gimnáziumoké és a
szakközépiskoláké majdnem megduplázódott. A szakiskolai tanulói létszám még
drasztikusabban

lecsökkent.

A

születésszámok

alakulásából

nagyon

jól

prognosztizálható módon legalább évi 3-4%-kal kevesebb szakiskolai tanulóval kell
számolni a következő 12-16 évben. Ez a jelenlegi szakmunkástanulói létszám fele,
mellyel már működésképtelenné válik a teljes gazdasági szféra a régióban. A krízis
elkerüléséhez vagy növelni kell a szakiskolai tanulók arányát az érettségit adó iskolák
rovására, vagy újra be kell vezetni a szakközépiskolákban is a szakmunkásképzést.
Utóbbi megoldás sokkal kisebb költséggel és társadalmi feszültséggel jár és a kutatási
tapasztalatok szerint az iskolák, a tanulók egyaránt elfogadnának egy ilyen reformot. A
diákok a rendszerváltás előtti prosperáló időszakhoz hasonlóan érettségi bizonyítványt
és

szakmunkás

bizonyítványt

is

szereznének

a

tanulmányaik

során.

Az

iskolaszerkezetben tapasztalható anomáliák mellett az oktatott szakmastruktúra is hibás
a régióban. A szakiskolai keretek között oktatott tanulóknak legalább a fele nem a
környék vállalkozásai által igényelt szakmákat tanulja. Ennek oka abban keresendő,
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hogy az oktatási intézmények és fenntartóik a rendelkezésükre álló személyi és tárgyi
feltételeiknek megfelelő szakmákat oktatják. A változtatás költséggel, többletmunkával
jár, melyben az iskolák a jelenlegi finanszírozási, működési szabályok alapján nem
érdekeltek. A régióban több olyan szakiskola is működik, mely nagy részben felesleges,
vagy teljesen elavult szakképesítést oktat. A Somogyi TISZK szerencsés ezen
szempontok alapján, mivel főként kereskedelmi, vendéglátóipari, építőipari, gépészeti,
elektronikai szakmacsoportokban oktat. Ezen területekhez tartozó szakmák képzése a
mellékelt adatok alapján indokolt, munkaerőpiaci szempontból releváns. Évek óta a
vendéglátás-idegenforgalom, a kereskedelem, a gépészet, a mezőgazdaság, az
informatika és a közgazdaság szakterületén található a tanulók többsége. Ezzel szemben
a munkaerő-piacion legkelendőbb nehéz fizikai munkát igénylő építőipari és a
kvalifikált gépészeti szakmákat csak a diákok 5-10%-a tanulja a régióban. A Somogyi
TISZK-ben is ezeknek a szakképesítéseknek az oktatását kel felülsúlyozni. A régióban
található többi TISZK esetében komoly pazarlást jelent az élelmiszeripar, a szolgáltató
szektor, a könnyűipar nagy mértékű oktatása.
A felnőttképzésben, mely nagyobbrészt szintén államilag finanszírozott, nagyon
hasonló problémák tapasztalhatóak. A Dél-dunántúli Régióban indított munkaerő-piaci
képzések többsége számítástechnikai, közhasznú és nyelvi képzés. Az okok között
keresendő, hogy a képzők nagy része a nyelvi és számítástechnikai képzésekre
rendezkedett be, melynek oktatása és infrastruktúrája egyszerű és olcsó. A Somogyi
TISZK számára a felnőttoktatás kiemelt fontosságú kell, legyen a jövőben. Elsősorban a
gépészeti,

vendéglátóipari,

építőipari

szakmacsoportokhoz

tartozó

korszerű

szakképesítések oktatását kell megvalósítaniuk. Ezáltal a pályázati rendben elnyert
géppark is sokkal jobb kihasználtságot fog mutatni. A vizsgálódás tapasztalatai szerint
az oktatás és a gazdasági elvárások durva eltávolodásának okai a szakképző iskolák és a
felnőttképző intézmények esetében is ugyan azok. Egyfelől a gazdaság által igényelt
modern gépészeti, építőipari szakmák képzése drágább, másfelől meg kell jegyezni,
hogy súlyos információhiány is jellemzi a régió oktatásának résztvevőit. A térségben
tanulók, a szülők, a felnőtt hallgatók, az iskolák, a fenntartók, a képzők és sok
tekintetben még a munkaügyi szervezetek sem rendelkeznek pontos ismeretekkel a piac
szakemberelvárásairól. A tanulók és a hallgatók motiváltsága és érdektelensége is
komoly probléma. Sokan nem is kívánnak a későbbiekben elhelyezkedni. Az oktatásban
résztvevő képző és irányító szervezetek sincsenek ösztönözve a hiány-szakképesítések
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oktatására, mivel azonos állami normatíva jár minden szakma után. Megoldhatná a
kérdést egy szakképesítések szerint erősen differenciált ösztöndíjrendszer és egy
fenntartói, felnőttképzési kvótarendszer bevezetése. Ehhez viszont az országos és a
régiós oktatás pénzügyi szerkezetének a felülvizsgálata, átalakítása is szükséges.
A mellékelt táblázat tartalmazza a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
adatait és szakmai elképzelései által megfogalmazható osztályszámokat, valamint
azokkal párhuzamosan a pusztán statisztikailag mutatkozó munkaerőpiaci igények
alapján indokoltnak tartott osztályszámokat. A kétféle ajánlott szám között kicsi a
különbség. Az RFKB kissé elnézőbb, szociális és egyéb társadalmi igényeket is
figyelembe vesz, így több szakképesítést és több osztályt tart indokoltnak. A szakértői
részben kevesebb szakképesítés és kevesebb indítandó osztály szerepel, melyek pusztán
a fennálló munkaerőpiaci igényekre épülnek. A feltűntetett szakterületeken sokkal több
osztály indítása kívánatos. Jóval kevesebb szakiskolai tanuló lép be a rendszerbe, mint
amennyire csupán ezen preferált területeken szükség lenne. Ennek kiváltó okával (a
csökkenő gyermekszámmal, az érettségit adó képzések túlzott térnyerésével) azonban
csak összetettebb kormányzati, társadalmi, jogi módszerekkel lehet fellépni.
Megalapozottan állítható, hogy a Somogyi TISZK TÁMOP és TIOP pályázataiban
megjelölt szakmai célok, infrastruktúra fejlesztés összhangban áll a gazdaságban
mutatkozó

pillanatnyi

és

középtávon

egyaránt

prognosztizálható

szakemberelvárásokkal.
Az

értekezés

fenti

tapasztalatainak,

javaslatainak

konklúziójaként

megállapítható, hogy a szakképzést a területi sajátosságainak megfelelően kell
fejleszteni. Ezen helyi feladaton túl a központi kormányzatnak a szakképzés nyugati
modelljeinek megfelelően a gazdaság irányító szerepét is biztosítania kell a
szakképzésben, a TISZK-ek tanácsadó testületeiben a jelenlegi állami-fenntartói
koordináció mellett. Az államnak szakképesítésenként differenciált finanszírozást
szükséges bevezetnie, elkerülhetetlen továbbá a munkaerő-piacilag nem indokolt
szakmák és az ezeket oktató iskolák dotációjának csökkentése is. Az oktatási rendszer
az élet számos területére hatással van, ezért a területi sajátosságokat is figyelembevevő
működése esetén a befektetések sokszoros megtérülésére lehet számítani. A Somogyi
TISZK hatékony, munkaerő-piaci igényeknek megfelelő működése egyértelműen
hozzájárulhat Somogy megye és az egész régió területfejlesztéséhez, gazdasági
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prosperitásához, társadalmi jólétének emelkedéséhez. Ennek megvalósításához azonban
állami segítségre, racionálisabb jogi keretrendszerre, egységesebb társadalmi,
gazdasági, kormányzati konszenzusra is szükség van.

133

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/1.SZÁM

57

Melléklet
a Somogyi TISZK szakmastruktúrája 2011/2012-es tanévben
szakmacsoport neve
és száma

Egészségügy
Egyéb szolgáltatás
Közlekedés

Elektrotechnikaelektronika

Építészet

Faipar
Gépészet

szakképesítés
neve

Ápolási
asszisztens
Fodrász
Autóelektronikai
műszerész
Autószerelő
Karosszérialakat
os
Elektronikai
műszerész
Mechatronikai
műszerész
Villanyszerelő
Ács, állványozó
Burkoló
Kőműves
Festő, mázoló és
tapétázó
Épületasztalos
Bútorasztalos
Épületgépész
technikus
Géplakatos
Hegesztő
Hűtő- és
klímaberendezés
-szerelő,
karbantartó
Szerszámkészítő
Épületgépészeti
csőhálózat- és
berendezésszerelő
Gépi forgácsoló

Indításra
javasolt
szakképző és
érettségire
épülő
szakképző
osztályok
száma
az adott
szakmában
(a 2011/2012es tanévre)
1

Indításra
javasolt
szakközép- és
szakképző
osztályok
száma az
adott
szakmacsopo
rtban
(a 2011/2012es tanévre)

2
1

2
5

Támogat
ás
kategóri
ája a
2011/201
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a
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1
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T
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3
1
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2
2
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T
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T

1
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2
2
2

1
1
1

4

8

2
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Informatika

Kereskedelemmarketing, üzleti
adminisztráció

szakmacsoport neve
és száma

Környezetvédelemvízgazdálkodás

Közgazdaság

Informatikus
Informatikai
rendszergazda
Bolti eladó
(Élelmiszer- és
vegyiáru-eladó
elágazás)
Bolti eladó
(Ruházati eladó
elágazás)
Kereskedő
Kereskedelmi
ügyintéző
szakképesítés
neve

Postai ügyintéző
Kereskedelmi
menedzserasszis
ztens
(Logisztikai
műszaki
menedzserasszis
ztens elágazás) FSZ
Települési
környezetvédelm
i technikus
Környezetvédel
mi technikus
Vízműkezelő
Vízügyi
technikus
Üzleti
szakügyintéző
(Banki
szakügyintéző
elágazás) - FSZ
Pénzügyi és
számviteli
ügyintéző

1
1

2

T
T

T
T

3
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T

T
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1

T
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T
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Támogat
ás
kategóri
ája a
2011/201
2-es
tanévre
a
kamara
javaslata
által

Támogat
ás
kategóri
ája a
2011/201
2-es
tanévre
az
RFKB
javaslata

T
NT

T
NT

T

T

1

T

T

1
1

T
T

T
T

T

T

T

T

Indításra
javasolt
szakképző és
érettségire
épülő
szakképző
osztályok
száma
az adott
szakmában
(a 2011/2012es tanévre)
1
1

Indításra
javasolt
szakközép- és
szakképző
osztályok
száma az
adott
szakmacsopo
rtban
(a 2011/2012es tanévre)

1

4

1

1

2
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Mezőgazdaság

Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
Oktatás
Szociális
szolgáltatások

Dísznövénykerté
sz
Erdésztechnikus
Gazda
Agrárgazdasági
gépszerelő,
gépjavító
(Mezőgazdasági
gépszerelő,
gépjavító
elágazás)
Mező- és
erdőgazdasági
gépésztechnikus
(Mezőgazdasági
gépésztechnikus
elágazás)
Parképítő és fenntartó
technikus
Agrártechnológu
s
(Vadgazdálkodá
si technológus
elágazás) - FSZ
Kertész
(Szőlőtermesztő,
gyümölcstermes
ztő,
zöldségtermeszt
ő elágazások)
Divat- és
stílustervező

1

1

1

T

Pedagógiai
asszisztens
szociális
gondozó és
ápoló
Szociális
szakgondozó

1

1

T

2

3

T

T

1
1
2

T
KT
T

T
KT
T

2

T

T

1

T

T

1

T

T

2

KT

KT

1

11

T

T

T

T
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szakmacsoport neve
és száma

Vendéglátásidegenforgalom

Elágazásos, több
szakmacsoportban
szereplő szakképzés

szakképesítés
neve

Cukrász
Pék-Cukrász
Vendéglátó és
idegenforgalmi
szakmenedzser
Pincér
Szakács
Vendéglős
Mérnökassziszten
s
(Műszaki
informatikai
mérnökassziszten
s elágazás) - FSZ
Agrármenedzserasszisztens
(Mezőgazdasági
műszaki
menedzserasszisztens
elágazás) - FSZ
Agrármenedzserasszisztens
(Szőlész, borász
szaktechnikus)
Agrármenedzserasszisztens
(Agrárkereskedel
mi menedzserasszisztens
elágazás) - FSZ
Kereskedelmi
menedzser
Kereskedelmi
menedzser
(Kereskedelmi
szakmenedzser
elágazás) - FSZ

Indításra
Indításra
javasolt
javasolt
szakképző és szakközép- és
érettségire
szakképző
épülő
osztályok
szakképző
száma az
osztályok
adott
száma
szakmacsopor
az adott
tban
szakmában
(a 2011/2012(a 2011/2012-es es tanévre)
tanévre)
1
8

Támogat
ás
kategóriá
ja a
2011/201
2-es
tanévre a
kamara
javaslata
által

Támogat
ás
kategóriá
ja a
2011/201
2-es
tanévre
az RFKB
javaslata

T

T

1
1

T
NT

T
NT

2
2
1
2

T
T
T
T

T
T
T
T

NT

NT

1

7

1

T

1

T

T

1

T

T

1

NT

NT

Ösztöndíjas szakma
2011/2012-es tanévben
(+ Mezőgazdasági
gépüzemeltető,
gépkarbantartó;
+ Húsipari termékgyártó)

Szakképesítés neve

Ápolási asszisztens
Rendőr
Fodrász
Autóelektronikai műszerész
Autószerelő

Rudnay
Baross,
Nagyváthy

Iskola neve, amelyben az
adott szakképesítést
oktató szakképző osztály
indítása javasolt (10.
osztályhoz, 16. életév
betöltéséhez kötött
szakmák)
(2011/2012-es tanévre)
Baross
Baross, NASZI

Baross, Nagyváthy

Bacsák, Rudnay

Iskola neve, amelyben
az adott
szakképesítésekhez
tartozó
szakmacsoportok
szakközépiskolai
indítása javasolt (a
2011/2012-es tanévre)

utca, hsz
Béke u. 1.
Bakony u. 2.
Latinca Sándor u. 13.
Koch Róbert u. 8.
Szabadság u. 41.
Baross u. 6.
Iharosi u. 2.
Virág u. 12-14.

Indításra javasolt
szakképző és
érettségire épülő
szakképző osztályok
száma
az adott szakmában
(a 2011/2012-es
tanévre)
1
2
1
2

1

2+2

5+2

8640
8600
7570
8600
8630
7500
8840
8660

NT
KT

KT

NT
KT

irsz

Támogatás
kategóriája a
2011/2012-es
tanévre az
RFKB
javaslata által
KT

KT

Indításra javasolt
szakközép- és
szakképző
osztályok száma az
adott
Támogatás
szakmacsoportban
kategóriája a
(a 2011/2012-es
2011/2012-es
tanévre)
tanévre a kamara
javaslata által
KT

Az RFKB adatai, szakmai elképzelései
alapján indokoltnak tartott osztályszámok

helység
Fonyód
Siófok
Barcs
Siófok
Balatonboglár
Nagyatád
Csurgó
Tab

A Somogyi TISZK számára javasolt szakképző osztályok száma szakmacsoportos bontásban a
2011/2012-es tanévben

Szakmacsoport
neve és száma

Egészségügy (1)
Egyéb
szolgáltatások (19)
Közlekedés (13)

Iskola neve,
amelyben az
adott
szakképesítést
oktató
érettségire épülő
szakképző
osztály indítása
javasolt
(2011/2012-es
tanévre)

intézmény
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák György Szakképző Iskolája
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Baross Gábor Közép- és Szakiskola (központ)
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula Középiskolája és Szakiskolája
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi Szakképző Iskolája - NASZI
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyváthy János Középiskolája és Szakiskolája
Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája
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Gépészet (5)

Szakmacsoport
neve és száma

Faipar (11)

Építészet (9)

Elektrotechnikaelektronika (6)
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Karosszérialakatos
Elektronikai műszerész
Mechatronikai műszerész
Elektromechanikai műszerész
Villanyszerelő
Ács, állványozó
Burkoló
Kőműves
Festő, mázoló és tapétázó
Épületasztalos
Bútorasztalos
Ösztöndíjas szakma
2011/2012-es tanévben
(+ Mezőgazdasági
gépüzemeltető,
gépkarbantartó;
+ Húsipari termékgyártó)

Szakképesítés neve

Épületgépész technikus
Géplakatos
Hegesztő
Hűtő- és klímaberendezésszerelő, karbantartó
Szerszámkészítő
Épületgépészeti csőhálózat- és
berendezés-szerelő
Gépi forgácsoló

Rudnay

Iskola neve,
amelyben az
adott
szakképesítést
oktató
érettségire épülő
szakképző
osztály indítása
javasolt
(2011/2012-es
tanévre)
Baross

Baross, Bacsák
Bacsák, Rudnay
Rudnay
Bacsák
Bacsák
Bacsák
Baross, Bacsák, NASZI
Baross, Bacsák, NASZI
Baross
Nagyváthy

Iskola neve, amelyben az
adott szakképesítést
oktató szakképző osztály
indítása javasolt (10.
osztályhoz, 16. életév
betöltéséhez kötött
szakmák)
(2011/2012-es tanévre)

Bacsák, NASZI, Nagyváthy,
Rudnay
Baross, Nagyváthy, Rudnay

2

Bacsák, Rudnay

Iskola neve, amelyben
az adott
szakképesítésekhez
tartozó
szakmacsoportok
szakközépiskolai
indítása javasolt (a
2011/2012-es tanévre)

2
2
1
1
1
1
3
3
1
1

4+2

8

2

14+2

Indításra javasolt
szakközép- és
szakképző
osztályok száma az
adott
szakmacsoportban
(a 2011/2012-es
tanévre)

Az RFKB adatai, szakmai elképzelései
alapján indokoltnak tartott osztályszámok

Indításra javasolt
szakképző és
érettségire épülő
szakképző osztályok
száma
az adott szakmában
(a 2011/2012-es
tanévre)
1
4
3

2

1
Baross, NASZI

2

Baross, Rudnay

Baross, Bacsák

1

Bacsák

Baross

KT
KT

T
KT

KT
KT

T

Támogatás
kategóriája a
2011/2012-es
tanévre a kamara
javaslata által

KT
T
T
T
KT
KT
KT
KT
T
KT
KT

KT
KT

T
KT

KT
KT

Támogatás
kategóriája a
2011/2012-es
tanévre az
RFKB
javaslata által
T

KT
KT
T
T
KT
KT
KT
KT
T
KT
KT

Kereskedelemmarketing, üzleti
adminisztráció (17)

Informatika (7)

2011/1.SZÁM

Szakmacsoport
neve és száma

Informatikus
Informatikai rendszergazda
Informatikai statisztikus és
gazdasági tervező
Bolti eladó (Élelmiszer- és
vegyiáru-eladó elágazás)
Bolti eladó (Ruházati eladó
elágazás)
Kereskedő
Kereskedelmi ügyintéző
Marketing és reklámügyintéző
Postai ügyintéző
Kereskedelmi
menedzserasszisztens
(Logisztikai műszaki
menedzserasszisztens elágazás) FSZ

Szakképesítés neve

Települési környezetvédelmi
technikus
KörnyezetvédelemCsatornamű-kezelő
vízgazdálkodás (14)
Vízműkezelő
Vízügyi technikus
Ösztöndíjas szakma
2011/2012-es tanévben
(+ Mezőgazdasági
gépüzemeltető,
gépkarbantartó;
+ Húsipari termékgyártó)
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Baross (gazdasági
informatikus
elágazás)

Mathiász
(Webmester)
-

NASZI, Krúdy
Bacsák
Dráva Völgye
Bacsák
NASZI

Baross

Dráva Völgye

Iskola neve,
amelyben az
adott
szakképesítést
oktató
érettségire épülő
szakképző
osztály indítása
javasolt

3

Baross, 2 x Mathiász,
Nagyváthy

1
1

3

Bacsák, Krúdy, NASZI

Indításra javasolt
szakképző és
érettségire épülő
szakképző osztályok
száma
az adott szakmában
(a 2011/2012-es
tanévre)

2+4

11+4

4+2

Indításra javasolt
szakközép- és
szakképző
osztályok száma az
adott
szakmacsoportban
(a 2011/2012-es
tanévre)

Az RFKB adatai, szakmai elképzelései
alapján indokoltnak tartott osztályszámok

1
1
1

1

1

2
1
1
1

2
Bacsák, NASZI,
Krúdy,Dráva Völgye

Iskola neve, amelyben
az adott
szakképesítésekhez
tartozó
szakmacsoportok
szakközépiskolai
indítása javasolt (a
2011/2012-es tanévre)

Baross, Dráva Völgye

Krúdy, Bacsák

Baross
Baross

Iskola neve, amelyben az
adott szakképesítést
oktató szakképző osztály
indítása javasolt (10.
osztályhoz, 16. életév
betöltéséhez kötött
szakmák)
(2011/2012-es tanévre)

Támogatás
kategóriája a
2011/2012-es
tanévre a kamara
javaslata által

NO
T
NO
NO

NO

NT
T

T
T

KT

NO

T

NT

Támogatás
kategóriája a
2011/2012-es
tanévre az
RFKB
javaslata által

T
T
T
T

T

NT
T

KT
T

KT

NT

T

NT

Szociális
szolgáltatások (2)

Művészet,
közművelődés,
kommunikáció (4)
Élelmiszeripar (21)
Oktatás (3)

Mezőgazdaság (20)

Közgazdaság (15)
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(2011/2012-es
tanévre)

Divat- és stílustervező

Mathiász
Nagyváthy

Nagyváthy

Üzleti szakügyintéző (Banki
Krúdy
szakügyintéző elágazás) - FSZ
Pénzügyi és számviteli
Krúdy
ügyintéző
Dísznövénykertész
Erdésztechnikus
Dráva Völgye
Gazda
Agrárgazdasági gépszerelő,
gépjavító (Mezőgazdasági
gépszerelő, gépjavító elágazás)
Mezőgazdasági gépszerelő,
nincs ilyen OKJ-s
gépjavító
szakképesítés
Mező- és erdőgazdasági
gépésztechnikus
Nagyváthy,
(Mezőgazdasági
Rudnay
gépésztechnikus elágazás)
Parképítő és -fenntartó technikus
Mathiász
Agrártechnológus
(Vadgazdálkodási technológus
Dráva Völgye
elágazás) - FSZ
Kertész (Szőlőtermesztő,
gyümölcstermesztő,
zöldségtermesztő elágazások)

Borász (vincellér ráépülés)
Pedagógiai asszisztens
Szociális gondozó (Nagyváthyszociális gondozó és ápoló
elágazás)

4

Krúdy

1
1
1
1
1

Mathiász
Nagyváthy

2+1

11+3

1
1

3

1
1+1

1+1

2

1

2

1

1

2

-

2

Mathiász, Nagyváthy,
Dráva Völgye

Nagyváthy (humán)

Dráva Völgye (Dráma
tagozat, újságíró, konferanszié)

Nagyváthy, Rudnay

2 x Mathiász

Nagyváthy , Rudnay

T

NT

NO

KT

NT

NO
NO

T

T

T
T
T
T

NT

T

NT

T

KT

NT

T
T

T

T

T
T
T
KT

T

Szakmacsoport
neve és száma

2011/1.SZÁM

Szociális szakgondozó
(Érettségire épül!)
Gyermekgondozó- nevelő
Ösztöndíjas szakma
2011/2012-es tanévben
(+ Mezőgazdasági
gépüzemeltető,
gépkarbantartó;
+ Húsipari termékgyártó)

Szakképesítés neve

Ügyviteli titkár (Ügyintéző
titkár elágazás)
Cukrász
Pék-Cukrász
Vendéglátó és idegenforgalmi
szakmenedzser
Pincér
Szakács
Vendéglátó technikus

Vendéglős
Mérnökasszisztens
(Műszaki informatikai
mérnökasszisztens elágazás) Elágazásos, több
FSZ
szakmacsoportban
szereplő szakképzés Agrármenedzser-asszisztens
(22)
(Mezőgazdasági műszaki
menedzser-asszisztens elágazás)
- FSZ

Vendéglátásidegenforgalom
(18)

Ügyvitel (16)
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5

1

Indításra javasolt
szakképző és
érettségire épülő
szakképző osztályok
száma
az adott szakmában
(a 2011/2012-es
tanévre)

1

Indításra javasolt
szakközép- és
szakképző
osztályok száma az
adott
szakmacsoportban
(a 2011/2012-es
tanévre)

1
1
1
2
2

7+1

8+3

1

Az RFKB adatai, szakmai elképzelései
alapján indokoltnak tartott osztályszámok

Rudnay

Iskola neve, amelyben
az adott
szakképesítésekhez
tartozó
szakmacsoportok
szakközépiskolai
indítása javasolt (a
2011/2012-es tanévre)

-

Iskola neve, amelyben az
adott szakképesítést
oktató szakképző osztály
indítása javasolt (10.
osztályhoz, 16. életév
betöltéséhez kötött
szakmák)
(2011/2012-es tanévre)

Krúdy
Krúdy

2 x Krúdy, Bacsák

-

Iskola neve,
amelyben az
adott
szakképesítést
oktató
érettségire épülő
szakképző
osztály indítása
javasolt
(2011/2012-es
tanévre)
Rudnay

Krúdy
Krúdy, NASZI
Krúdy, NASZI

1

1

-

nincs ilyen OKJ-s
szakképesítés
Krúdy

2
Bacsák

Baross, Rudnay

Rudnay

NO

NO

T

T
KT
KT

T
KT
NT

Támogatás
kategóriája a
2011/2012-es
tanévre a kamara
javaslata által

T
T

T

T

T
T

T
KT
KT

T
KT
KT

Támogatás
kategóriája a
2011/2012-es
tanévre az
RFKB
javaslata által

T
T
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Agrármenedzser-asszisztens
(Szölész, borász szaktechnikus
elágazás)
Agrármenedzser-asszisztens
(Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens elágazás) - FSZ
Kereskedelmi menedzser
Kereskedelmi menedzser
(Kereskedelmi szakmenedzser
elágazás) - FSZ
Bacsák

Nagyváthy

Mathiász

1

1

1

1

6

Krúdy

NT

NO
NT

NT

T
NT
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123/2010.(XII.10.) KH
A Somogy Megyei Területrendezési Terv
módosítás miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyása (felhatalmazás)
A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a tervezési szerződés módosítására tárgyalásokat folytasson.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
124/2010.(XII.10.) KH
A Somogy Megyei Területrendezési Terv
módosítás miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyása
A Somogy Megyei Közgyűlés Somogy megye
területrendezési terv módosítása elfogadási fázis
véleményezési dokumentációját a további véleményezési eljárás lefolytatására nem tartja alkalmasnak.
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
125/2010.(XII.10.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzat 2011. évi
munkaterve
l.) A Somogy Megyei Közgyűlés a 2011. évre
szóló munkatervét azzal a módosítással fogadja el, hogy:
a)

a közgyűlés júniusi ülésének napirendjei az
alábbi előterjesztéssel egészüljön ki:

-

előterjesztés a Somogy megyében élő kisebbségek helyzetének áttekintéséről, valamint az őket sújtó problémák megoldása
érdekében cselekvési terv készítéséről

b) a közgyűlés szeptemberei ülésének napirendjei az alábbi napirendekkel egészüljenek ki:
-

tájékoztató Somogy megye népesedési
helyzetének alakulásáról

-

tájékoztató a Somogy megyében lévő gazdálkodás alá vonható földterületek tulajdoni
helyzetéről.

2011/1.SZÁM

Felelős:
elnöke
Határidő:

Gelencsér Attila a közgyűlés
értelem szerint

2.) A Somogy Megyei Közgyűlés javasolja,
hogy az üléstervbe fel nem vett, de javaslatként megfogalmazott témákat a bizottságok éves munkatervük összeállításánál vegyék figyelembe.
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A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2011. évi munkaterve
A Somogy Megyei Közgyűlés figyelembe véve a jogszabályok és a közgyűlés döntései
által meg-határozott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2011. évben a következő
témákat tűzi napirendjére és az alábbi feladatokat határozza meg a bizottságoknak:

I.

A közgyűlés ülésterve
JANUÁR 6. (Balatonboglár)
Ünnepi közgyűlés – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között
JANUÁR/FEBRUÁR
1./

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

2./

Előterjesztés a szakosított intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő
térítési díjakról szóló többször módosított 12/2002.(XII.31.) ÖR módosítására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi:

3./

- Humán Erőforrás Bizottság
- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi:

4./

- valamennyi bizottság
- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója

- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- érintett bizottságok

Előterjesztés az egységes szociális ellátó rendszer kialakítására
Előadó: prof. Dr. Repa Imre főigazgató
Véleményezi:

- Humán Erőforrás Bizottság
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MÁRCIUS/ÁPRILIS
1./

Előterjesztés a 2010. évi zárszámadási rendelet megalkotására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

2./

Előterjesztés a megyei önkormányzat gazdasági programjára
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

3./

- érintett bizottságok

Előterjesztés Somogy megye 2010. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2011.
évi nemzetközi tervről
Előadó: Majer István tanácsnok a Gazdasági Bizottság elnöke (2011. évi nemzetközi terv)
Witzmann Mihály a közgyűlés alelnöke (2010. évi nemzetközi tevékenységről beszámoló)
Véleményezi:

6./

- Humán Erőforrás Bizottság

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat és intézményeinek 2010. évi
pályázati tevékenységéről
Előadó: Jakó Gergely a közgyűlés alelnöke
Véleményezi:

5./

- valamennyi bizottság

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben a 2011/2012-es tanítási évben indítható iskolai
osztályok, kollégiumi csoportok számáról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

4./

- valamennyi bizottság
- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója

- Gazdasági Bizottság

Beszámoló a 2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

MÁJUS/JÚNIUS
1./

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményhálózat helyzetéről és átszervezéséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Humán Erőforrás Bizottság
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2./

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat
(69/2010.(IX.17.) KH. alapján)
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

3./

2011/1.SZÁM

Ifjúsági

Stratégiájáról

- Humán Erőforrás Bizottság

Előterjesztés a Somogy megyében élő kisebbségek helyzetének áttekintéséről,
valamint az őket sújtó problémák megoldása érdekében cselekvési terv készítéséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Kisebbségi, Egyházi és Civil Bizottság

4./

Beszámoló a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról
Előadó: Mergancz Sándor megyei rendőrfőkapitány
Witzmann Mihály a közgyűlés alelnöke

5./

Beszámoló az Idősügyi Tanács munkájáról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Humán Erőforrás Bizottság
- Kisebbségi, Egyházi és Civil Bizottság

SZEPTEMBER
1./

Tájékoztató a megyei önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- valamennyi bizottság

2./

Előterjesztés kitüntető díjak adományozására (zárt ülés)
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

3./

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben a 2011/2012-es tanítási évben indítható iskolai
osztályok, kollégiumi csoportok számának felülvizsgálatáról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

4./

Előterjesztés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok
tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

5./

- Humán Erőforrás Bizottság

- Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés a 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázati rendszerhez való csatlakozásról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
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Véleményezi:

6./

- téma szerint érintett bizottságok

Beszámoló a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a megyei közgyűlés elnöke által képviselt álláspontról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

9./

- Gazdasági Bizottság

Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított alapítványok kuratóriumi
tevékenységéről
Előadó: kuratóriumok elnökei
Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

8./

- Humán Erőforrás Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Beszámoló Somogy megye foglalkoztatási helyzetéről
Előadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ igazgatója
Witzmann Mihály a közgyűlés alelnöke
Véleményezi:

7./

2011/1.SZÁM

- Gazdasági Bizottság

Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tevékenységéről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Gazdasági Bizottság

10./ Tájékoztató a „Dél-dunántúli Régió stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében” dokumentumban megfogalmazott célok megvalósításáról
Előadó: Witzmann Mihály a közgyűlés alelnöke
Dél-dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum regionális
koordinátora
Véleményezi:

- Humán Erőforrás Bizottság

11./ Tájékoztató a Somogy Megyei Önkormányzat fejlesztéseiről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Gazdasági Bizottság

12./ Tájékoztató Somogy megye népesedési helyzetének alakulásáról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
13./ Tájékoztató a Somogy megyében lévő gazdálkodás alá vonható földterületek
tulajdoni helyzetéről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
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NOVEMBER/DECEMBER
1./

Előterjesztés a megyei önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepciójára
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- valamennyi bizottság

Közmeghallgatás
2./ a/ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alap- és szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló
18/2006.(V.22.) ÖR módosítására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi:

- Humán Erőforrás Bizottság
- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

b/ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinél az étkezés
egyes szabályairól szóló többször módosított 18/2004.(XII.27.) ÖR módosítására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Véleményezi:

3./

- Humán Erőforrás Bizottság
- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
szóló többször módosított 15/1995.(XII.23.) ÖR módosítására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Jogi és Önkormányzati Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

4./

Előterjesztés a 2012-ben lejáró magasabb vezetői megbízások pályázati kiírásaira
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

5./

Előterjesztés Somogy Megye Közoktatási Feladat-ellátási Intézményhálózatműködtetési és Fejlesztési Tervének felülvizsgálatára és módosítására
(75/2009.(VI.12.) KH. alapján)
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

6./

- Humán Erőforrás Bizottság

Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2012. évi munkatervére
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- valamennyi bizottság
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7./

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározására
Előadó: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző

8./

Tájékoztató a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

9./

- Pénzügyi Bizottság

Tájékoztató a Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott egészségügyi és
szociális intézményhálózat átszervezése utáni tapasztalatokról
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- Humán Erőforrás Bizottság

10./ Tájékoztató a megyei főjegyző teljesítményértékeléséről
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
2012. JANUÁR 6.
Megyenap – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között
2012. FEBRUÁR
1./

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Véleményezi:

- valamennyi bizottság
- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója

Valamennyi közgyűlésen szereplő napirendek:
- Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
- Előterjesztés alapítványok támogatására (ha van ilyen kezdeményezés).
- Beszámoló a bizottságokra és a közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök gyakorlásáról (ha a két ülés között volt átruházott hatáskörben döntés).
- Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszak tisztségviselői és főjegyzői tevékenységéről.
- Tájékoztató a Somogy Megyei Önkormányzat pályázatairól
- Egyéb előterjesztések, amelyek előre nem tervezhetők.
- Eseti jelleggel szükség szerint: Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Európai Uniós pályázatokon való részvételéről, valamint a szükséges saját erő összegéről. Előterjesztés a vagyonhasznosításról, a felszabadult, felszabaduló ingatlanok
felértékeltetéséről, eladásáról.
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II.

SZERVEZÉSI FELADATOK
A BIZOTTSÁGOK, TISZTSÉGVISELŐK ÉS A KÖZGYŰLÉSI TAGOK
FELADATAI
1./ A közgyűlés bizottságai a közgyűlés munkatervének megfelelően elkészítik 2011.
évi munkatervüket.
A bizottságok munkatervüknél figyelembe veszik:
- a megyei önkormányzat gazdasági programját,
- az SZMSZ-ben meghatározott feladataik alapján tervezhető témákat, munkaprogramjaikat,
- a közgyűlés döntései végrehajtásának ellenőrzését,
- az intézményi beszámoltatások tervezését,
- a közgyűlésre javasolt, de napirendre nem kerülő témákat.
Felelős: bizottságok elnökei
bizottságok titkárai
Határidő: 2011. február
2./ A közgyűlés tisztségviselői biztosítják a közgyűlési döntések végrehajtását, szem
előtt tartva a gazdasági programban meghatározottakat.
Felelős: tisztségviselők
Határidő: folyamatos
3./ A hivatal közreműködik a napirendek és a testületi ülések előkészítésében, gondoskodik a meghívottakról és szervezi a testületi döntések végrehajtását.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: folyamatos
2. sz. melléklet
A Somogy Megyei Közgyűlés 2011. évi munkatervéhez beérkezett javaslatok

Sorszám
1.
2.

3.

Napirend
A Somogy Megyei Önkormányzat
fejlesztéseinek áttekintése*
A Somogy Megyei Önkormányzat
által fenntartott közoktatási intézményhálózat helyzete, különös
tekintettel a szakképzésre, az intézményi önállóságra, a kiskincstári rendszer működésére**
A Somogy Megyei Önkormányzat
által fenntartott egészségügyi és
szociális intézményhálózat komplex áttekintése***

Javasolt
időpont
-

-

Javaslatot tevő
Feigli Ferenc a megyei közgyűlés tagja
Feigli Ferenc a megyei közgyűlés tagja

Feigli Ferenc a megyei közgyűlés tagja
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Vagyonhasznosítás, a felszabadult,
felszabaduló ingatlanok felértékeltetése, eladása****
Népesedési Katasztrófa Somogyban
Családi gazdaság versus monokultúrás nagybirtok
A somogyi gazdák piacra jutási
esélyeinek növelése
Vizsgálóbizottság
a
cigánymagyar együttélés problémáinak
feltárására
Méltó megemlékezés Somogy
megye déli részének szerb megszállás alóli felszabadulásának 90.
évfordulóján
Testvérmegyei-testvértelepülési
kapcsolatok elmélyítése az elszakított területeken élő nemzettestvéreinkkel
Vasúti szárnyvonalak (a megszüntetett vasúti szárnyvonalak újraindításának átgondolása, a meglévő
szakaszok közlekedési feltételeinek javítása)
Tarvágások – út menti fakivágások
Somogy bűnügyi helyzete*****

-

Feigli Ferenc a megyei közgyűlés tagja

-

Ander Balázs a megyei
közgyűlés tagja
Ander Balázs a megyei
közgyűlés tagja
Ander Balázs a megyei
közgyűlés tagja
Ander Balázs a megyei
közgyűlés tagja

14.

Merre tovább egészségügyi ellátás?

-

15.

Egységes szociális ellátó rendszer
kialakítása******

-

16.

Hátrányos helyzetű kisebbség
foglalkoztatásának kérdése

-

17.

Szakosított szociális ellátó, ellátottak helyzetének javítása szakmai szempontból
Szakképzés helyzete Somogyban,
a szakképzés továbbfejlesztése

-

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

18.

-

-

Ander Balázs a megyei
közgyűlés tagja

-

Ander Balázs a megyei
közgyűlés tagja

-

Ander Balázs a megyei
közgyűlés tagja

-

Ander Balázs a megyei
közgyűlés tagja
Ander Balázs a megyei
közgyűlés tagja
prof. dr. Repa Imre főigazgató
Kaposi Mór Oktató Kórház
főigazgatója
prof. dr. Repa Imre főigazgató
Kaposi Mór Oktató Kórház
főigazgatója
prof. dr. Repa Imre főigazgató
Kaposi Mór Oktató Kórház
főigazgatója
Szászfalvi László országgyűlési képviselő, államtitkár
Szászfalvi László országgyűlési képviselő, államtitkár

-

-
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19.
20.

A Somogy Megyei Levéltár raktározási körülményei
A közalkalmazottakat, köztisztviselőket érintő mindennemű átszervezés, változás, költségvetéssel kapcsolatos bérezés, béren
kívüli juttatások tárgyalása

2011/1.SZÁM

-

dr. Bősze Sándor a Somogy
Megyei Levéltár igazgatója
Szigethy Marianna
PSZ megyei titkára

Beépítve a szeptemberi ülés napirendjei közé
Beépítve a május/június-i ülés napirendjei közé
Beépítve a november/december-i ülés napirendjei közé
Beépítve a valamennyi közgyűlésen szereplő napirendek közé
A május/június-i ülés napirendjei között szerepel a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról szóló beszámoló
****** Beépítve a január/február-i ülés napirendjei közé

*
**
***
****
*****
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126/2010.(XII.10.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek
alapját képező célok meghatározása
A Somogy Megyei Közgyűlés a köztisztviselők
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi
XXIII. tv. 34. § (3) bekezdésében foglalt jog-

2011/1.SZÁM

körében eljárva a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi
kiemelt célokat a határozat melléklete szerint
határozza meg.
Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Határidő: 2011. január 1. - 2011. december 31.

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010. évi célok
meghatározása
A Somogy Megyei Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat az alábbiak szerint határozza meg:
-

-

-

-

-

A 2011. évi munkatervben tervezett közgyűlési előterjesztések szakmai előkészítése, az ülésekkel összefüggő adminisztratív és szervezési teendők ellátása, a közgyűlés döntéseinek végrehajtása, a végrehajtás szervezése, ellenőrzése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a Somogy Megyei Önkormányzat
SZMSZ-éről szóló 20/2010. (X. 22.) sz. ÖR szerint. Jogharmonizáció érvényesítése,
a törvényesség betartása.
A Somogy Megyei Önkormányzat reorganizációs programjának végrehajtása, a
szakmai és gazdálkodási feladatok újjászervezése, a korszerűbb és magasabb szintű
ellátórendszer megvalósítása érdekében a 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása. Kiemelt fontosságú a tervezett bevételek realizálása, a kiadási előirányzatok betartása, valamint a hatékony és takarékos gazdálkodás.
A 2011. évi költségvetésben meghatározott reorganizációhoz kapcsolódó informatikai fejlesztések, felújítások előkészítése, külön figyelemmel a közbeszerzési törvény
előírásaira.
A Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezete tevékenységének átszervezése, feladatainak integrálása az önkormányzati hivatal szervezetébe.
A Somogy Megyei Önkormányzat reorganizációs tevékenységéhez szükséges feladatok ellátása, így:
- az Országgyűlés napirendjének folyamatos figyelemmel kísérése, a megyei önkormányzatokat érintő jogszabály-tervezetekhez módosító indítványok megfogalmazása,
- törvényjavaslat előkészítése a közalkalmazottak határozott idejű foglalkoztatása
kiterjesztésére, az örökbefogadási eljárás egyszerűsítésének kezdeményezésére,
- intézményhálózat újjáalakítása során felmerülő vagyonjogi kérdések rendezése,
újtípusú vagyongazdálkodás kialakításában közreműködés, ehhez szükséges
jogszabályi háttér kialakítása,
- intézmények irányában a megye újjászervezése érdekében történő operatív főjegyzői, elnöki rendelkezések megfogalmazása, végrehajtásának ellenőrzése.
A közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző önkormányzati és államigazgatási hatáskörei és feladatai ellátásával kapcsolatos előkészítő munka elvégzése.
Folyamatos kapcsolatépítés a minisztériumokkal, az országos irányító szervek
szakmai szervezeti egységeivel. Együttműködés a kormányhivatallal, a területi ál-
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lami szervekkel, a megyei szintű igazságügyi, bűnüldöző, rendészeti és védelmi
szervezetekkel.
Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer által kitűzött minőségcélok teljesítése.
A közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő szakmai, szervezési adminisztratív teendők ellátása a bizottságok munkaterveiben foglalt feladatokra és határidőkre figyelemmel. A bizottságok, érdekegyeztető fórumok tevékenységének koordinációja.
CAF modell működtetése.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvényből eredő feladatok elvégzése.
A megyei területfejlesztési tanács aktív szerződés állományának kezelése, monitoring ellenőrzések végzése, a munkaszervezeti feladatok ellátása.
A megye gazdasági,- fejlesztési terveiben, illetve programjaiban foglaltak végrehajtása.
Foglalkoztatási helyzet javítása és a munkanélküliség csökkentése érdekében fejlesztési programok megvalósításában való közreműködés.
Pályázatfigyelés és pályázati információ-nyújtás a hivatal, intézményeink és a megye kistérségei, települési önkormányzatai relációjában.
A hivatal és intézményei vonatkozásában a meghirdetésre kerülő megfelelő hazai és
nemzetközi (EU-s és egyéb) pályázatok elő- és elkészítésének koordinálása és abban
való részvétel. Pályázati lehetőségek és csökkenő költségvetési források és a reorganizációs döntések figyelembevételével intézményi beruházások, felújítások előkészítése, lebonyolítása.
A Somogy Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatának befejezése a rendelet
módosítás előkészítése.
Újtípusú vagyongazdálkodás folytatása a megyei önkormányzati bevételek növelése
érdekében. Vagyonhasznosítási döntések előkészítése: kiemelt figyelemmel a
fonyódligeti gyermektábor ingatlanrészének értékesítésére, valamint a Kaposi Mór
Oktató Kórház D-i tömb hasznosítására.
Részvétel a Dél- Dunántúli Önkormányzati Társulás munkájában.
Részvétel a nemzetközi szervezetek tevékenységében a kötött megállapodások alapján, a 2011. évre a testvérmegyékkel már vállalt EU-projektek megvalósítása.
Részvétel a Széchenyi Tervben várhatóan 2011-ben megjelenő turizmusfejlesztési
pályázatokban.
A minél szélesebb körű verseny és a közpénzek ésszerű, átlátható felhasználása és
ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében a támogatásokból megvalósuló beszerzések közbeszerzésének lebonyolítása.
Az ágazati jogszabály módosítások, fenntartói döntések alapján az intézmények
átszervezésével, irányításával, felügyeletével és működésével kapcsolatos feladatok
ellátása.
A megyei fenntartású intézményrendszer működtetésének szakmai felügyelete. Az
intézmények által biztosított szolgáltatások színvonalának erősítése a jogszabályi
előírások alapulvételével.
Az intézmények működését meghatározó alapdokumentumok folyamatos korrekciója, az aktuális szakmapolitikai elvárásokhoz való igazítása.
A gyermekvédelmi és szociális szakellátási rendszer hatékonyabb működtetésére
vonatkozó döntések végrehajtása, ennek érdekében folyamatos egyeztetés a Somogy
Megyei Szociális és Gyámhivatallal.
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Intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervekben foglalt minőségbiztosításminőségfejlesztési feladatok megvalósítása a megyei fenntartású oktatási-nevelési
intézményekben.
A megyei főjegyző közoktatással kapcsolatos feladat- és hatáskörében hozott döntéseinek előkészítése.
A fejlesztési tervhez igazodó pályázatok benyújtásához szükséges elemzések, szakmai javaslatok kidolgozásában való közreműködés.
A Somogy Megyei Önkormányzat hosszú távú céljaival összhangban meghatározott
éves ellenőrzési feladatok végrehajtása, az ellenőrzésekkel az önkormányzat és az
intézmények szabályos működésének és pénzügyi stabilitásának erősítése.
A Somogy Megyei Önkormányzat hivatalának és intézményeinek az éves ellenőrzési munkatervben meghatározott ellenőrzési feladatainak kockázatkezelésen alapuló,
a hatékonyság, eredményesség, célszerűség követelményeit megvalósító ellenőrzések végrehajtása, a szabályos pénzügyi gazdálkodás erősítése, az önkormányzat stabilizálásának megteremtése érdekében.
A EcoSTAT gazdálkodási rendszer működtetéséhez kapcsolódó informatikai feladatok szervezése és ellátása az önkormányzati hivatal felé.
Az elektronikus információ szabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően a
bővített hivatali, személyügyi- és gazdálkodási adatok, közgyűlési anyagok megjelentetésének biztosítása.
Az internet portálok www.somogy.hu és a www.som-onkorm.hu működtetésének
biztosítása, a szerkezeti és tartalmi változtatások koordinációja.
Az elektronikus ügyiratkezelés szervezése és informatikai, rendszergazdai feladatainak ellátása, illetve koordinálása a hivatal főosztályai, és az intézmények felé.
Az elektronikus közgyűlési alkalmazás és az IKR rendszer felügyeletének és működtetésének biztosítása.
A köztisztviselők, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekből és a
végrehajtásukra kiadott rendeletekből adódó feladatok ellátása, kiemelten a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek meghatározására és a teljesítmények értékelésére.
A kapcsolatok erősítése a civil szervezetekkel és a kisebbségi szervezetekkel, közös
akciók szervezése.
Civil Fórum, nyugdíjas szervezetek, Idősügyi Tanács munkájának segítése, rendezvényeinek szervezése.
A társadalmi nyilvánosság szélesítése érdekében a médiakapcsolatok további gazdagítása, az írott és elektronikus sajtó karakteresebb bevonásával.
A megyei önkormányzat hagyományainak ápolása a megyei identitás erősítése érdekében.
A területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásának előkészítése, koordinálása, és azok sikeres lebonyolítása.
A megyei védelmi bizottság működési feltételeinek biztosítása, a védelmi felkészítés és válságkezelés 2011. évi feladataira vonatkozó kormányhatározatból adódó területi, védelmi, igazgatási feladatok végzése és koordinálása, a védelmi felkészítés
tervezett foglalkozásainak végrehajtása. A közigazgatás szervezeti változásai hatásainak vizsgálata a területi és helyi védelmi igazgatás rendszerében.

127/2010.(XII.10.) KH
A Kistelepülés Fejlesztési Támogatás pályázati felhívásának módosítása

1. A Somogy Megyei Közgyűlés Kistelepülési
Fejlesztési Támogatás pályázati felhívásának
módosításáról szóló előterjesztést elfogadja.
Ennek értelmében a pályázati felhívás az
alábbiak szerint változik (az érintett pontok a
módosítással egységes szerkezetben):
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a.) 2.2. pont
Pályázók köre:
a.) A Támogatás forrására települési önkormányzatok, illetve azok társulásai, konzorciumai, valamint a Somogy megyében működő megyei kisebbségi önkormányzatok
pályázhatnak. Partnerségben megvalósított
fejlesztés is támogatható.
b.) Nem részesíthető támogatásban azon pályázó, aki
- korábbi döntések eredményeként összesen
2 millió forint támogatást kapott jelen forrás terhére,
vagy
- korábban legalább két alkalommal kapott
támogatást jelen forrás terhére.
c.) Települési önkormányzatok esetében további jogosultsági feltétel a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével helyi iparűzési adó
mentesség biztosítása a 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő helyi
vállalkozások részére.”
b.) 2.3. pont
Tárgyi hatály:
A Támogatás az Európai Unió alábbi pályázataiból megvalósítandó fejlesztések forrásai kiegészítéseként juttatható:
Új Magyarország Fejlesztési Terv
 Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP)
 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
 Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP)
 Közlekedési Operatív Program (KÖZOP)
 Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP)
 Államreform Operatív Program (ÁROP)
 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)
 Gazdaságfejlesztés Operatív Program
(GOP)
2.

A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét a
szükséges tájékoztatások és intézkedések
megtételére.

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 23.
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Kistelepülési Fejlesztési Támogatás létrehozása
(1)

A Somogy Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) a Somogy megye
településein élő lakosság infrastrukturális és közszolgáltatási ellátásának javításához, valamint az épített és természeti környezet fejlesztését célzó projektek
megvalósításához szükséges forrás kiegészítésének biztosításához Kistelepülési
Fejlesztési Támogatást (továbbiakban: Támogatás) hoz létre.

(2)

A Támogatás évenkénti nagyságát és megosztását a Somogy Megyei Önkormányzat éves költségvetése határozza meg. Az előző évben megmaradt pénzmaradvány a következő évre tovább vihető.

(3)

A Támogatás felhasználása pályázati úton történhet. A pályázatot minden év
március 31-ig kell kiírni.

(4)

A pályázati felhívás tartalmazza a Támogatás forrásai igénylésének, felhasználásának részletes szabályait, a pályázással kapcsolatos eljárásrendet és adminisztratív információkat (beadás határideje, helye, stb.).
A Támogatás hatálya

(1)

Területi hatály:
a.) A Támogatásból támogatás nyújtható
- Somogy megye városait kivéve bármely településen megvalósuló fejlesztések pályázati úton való megvalósításához.
- a Somogy megyében működő megyei kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz (területi korlátozás nélkül).
b.) Amennyiben a projekt partnerségben valósul meg, és érint várost is, úgy
a város(ok)ra eső fejlesztési részösszeghez a Támogatás nem járul hozzá.

(2)

Pályázók köre:
a.) A Támogatás forrására települési önkormányzatok, illetve azok társulásai, konzorciumai, valamint a Somogy megyében működő megyei kisebbségi önkormányzatok pályázhatnak. Partnerségben megvalósított
fejlesztés is támogatható.
b.) A nem részesíthető támogatásban azon pályázó, aki
- korábbi döntések eredményeként összesen 2 millió forint
támogatást kapott jelen forrás terhére,
vagy
- korábban legalább két alkalommal kapott támogatást jelen forrás terhére.
c.) Települési önkormányzatok esetében további jogosultsági feltétel a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével
helyi iparűzési adó mentesség biztosítása a 2,5 millió Ft vállalkozási
szintű adóalapot el nem érő helyi vállalkozások részére.

(3)

Tárgyi hatály:
A Támogatás az Európai Unió alábbi pályázataiból megvalósítandó fejlesztések forrásai kiegészítéseként juttatható:
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Új Magyarország Fejlesztési Terv
 Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP)
 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
 Közlekedési Operatív Program (KÖZOP)
 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
 Államreform Operatív Program (ÁROP)
 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)
 Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP)
Támogatás formája és mértéke
(1)

A Támogatásból folyósított támogatás vissza nem térítendő juttatás.

(2)

A Támogatás a Bizottság döntését követően ígérvénynek minősül, kötelezettségvállalássá a kapcsolódó Európai Uniós támogatásról szóló döntést követően válik. Erről a pályázó az Európai Uniós támogatásról szóló döntéstől számított 30
napon belül köteles tájékoztatni a Bizottságot, a támogatási okirat hiteles másolatának megküldésével. A pályázó köteles továbbá az Európai Uniós támogatásról szóló támogatási szerződés hitelesített másolatát megküldeni a Bizottság részére, annak hatályba lépését követő 15 napon belül.

(3)

Támogatás mértéke:
a.) a Támogatásból igényelhető támogatás mértéke az Európai Uniós forráshoz a
pályázó által biztosítandó saját erő maximum 50 %-a. Ezt követően a Támogatásból megítélt támogatás mértéke (százaléka) lesz mérvadó, tehát amennyiben
az Európai Uniós forrásból a pályázó az igényelthez képest kevesebb támogatást
kap, úgy a Támogatásból folyósítandó támogatás is igazodik ehhez.
b.) A Támogatás meghatározásának alapját az Európai Uniós támogatásról szóló
pályázat szerint számított, illetve abban rögzített és a pályázó által ténylegesen
vállalt saját forrás összege képezi. Az igényelhető Támogatás alapjába nem
számítandó bele az illetékes minisztériumi saját forrás kiegészítő pályázaton elnyerhető pénzösszeg, valamint hitel, és egyéb, nem a pályázó(k) saját költségvetéséből biztosítandó összeg.

(4)

Támogatás összege:
A Támogatásból pályázónként maximum 2 millió forint összegű támogatás ítélhető meg, a 4. pont (6). Bekezdése figyelembe vételével.
Pályázás módja

(1)

A pályázatok benyújtása folyamatos. Az adott évi keret terhére legkésőbb minden év november 10-ig lehet pályázni, az ezt követően benyújtott pályázatok a
következő év keretének terhére kerülnek elbírálásra.

(2)

Pályázni lehet:
Az 1. számú melléklet szerinti adatlap pontos és hiánytalan kitöltésével, mellékelve

160

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/1.SZÁM

- a kapcsolódó Európai Uniós forrásra benyújtott/benyújtandó pályázati
adatlapot;
- a képviselőtestületeknek, illetve a társulási tanácsnak a fejlesztésről és
a rendelkezésére álló saját forrás rész vállalásáról szóló határozata hitelesített kivonatát.
- települési önkormányzatok esetében adórendelet fénymásolata a település képviseletére jogosult(ak) hitelesítésével
(3) A képviselőtestületi, illetve társulási tanácsi határozatnak a következőket kell tartalmaznia:
a) a pályázó megnevezését,
b) a képviselő-testületi/közgyűlési/társulási tanácsi határozat számát,
c) a tervezett fejlesztés
- pontos megnevezését,
- pénzügyi ütemezését,
- összköltségét,
- pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését,
(4)

A pályázatot és mellékleteit egy másolati példányban kell benyújtani.

(5)

Amennyiben a Pályázati Iroda a döntés-előkészítés során hiányosságot, vagy
tisztázandó kérdést észlel, úgy a pályázót hiánypótlásra szólítja fel, melynek határideje a felszólító levél kézhezvételéről számított 8 munkanap.

(6)

Egy pályázó egy évben legfeljebb egy pályázathoz kaphat Támogatást. Ez alól
kivétel a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, amely évente 5 pályázatra,
pályázatonként maximum 2 millió forint összegű támogatást kaphat.

(7)

Pályázatok benyújtásának helye:
Somogy Megyei Önkormányzat Pályázati Irodája,
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.

(8)

Pályázatokkal kapcsolatos információ:
Személyesen:
Somogy Megyei Önkormányzat Pályázati Irodája,
7400 Kaposvár, Csokonai u.3.
Telefon, e-mail:
Kovácsné Kiss Zita
82/508-104, kiss_zita@som-onkorm.hu
Támogatási döntés

(1)

Döntés határideje:
a.) A támogatási döntés folyamatos, de legkésőbb minden naptári negyedév végét követő hónap utolsó napjáig, az adott negyedév utolsó napjáig beérkező pályázatok vonatkozásában.
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b.) A 4. negyedévi döntéseket a november 10-ig beérkező pályázatok vonatkozásában december 31-ig kell meghozni.
c.) A november 10-ét követően beérkezett pályázatok elbírálása a következő év
március 31-ig beérkező pályázatokkal együtt kerül elbírálásra.
d.) Amennyiben a kapcsolódó EU támogatáshoz jutás feltételei ezt indokolttá teszik, úgy soron kívüli döntés is hozható.
(2)

Döntés-előkészítés:
A Támogatás támogatására beérkező pályázatok döntésre való előkészítését a
Somogy Megyei Önkormányzat Pályázati Irodája végzi. Szükség esetén helyszíni ellenőrzést tart, illetve szakértőt von be a döntés megalapozására.

(3)

Döntéshozó:
A Támogatási döntés hozatalára jogosult a közgyűlés utólagos tájékoztatásával,
a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
………………………./2010 (…) ÖR 6. számú melléklet B./II. fejezet alapján a
Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság).

(4)

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek
a) a térségi összefogásban megvalósuló fejlesztések,
b) a megye hátrányos helyzetű települései (311/2007 (XI.17.) Kormányrendelet),

(5)

A Támogatás terhére benyújtott pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázó a
döntést követő 15 napon belül értesítést kap. Kedvező elbírálás esetén
a.) a Somogy Megyei Önkormányzat Pénzügyi Főosztálya a megítélt összeget
elkülöníti;
b.) a pályázó a kapcsolódó Európai Uniós pályázat eredményéről (támogatás/
elutasítás) a vonatkozó döntéstől számított 30 napon belül értesíti a Bizottságot a
támogatási / elutasítási okirat hiteles másolatának megküldésével;
c.) a pályázó az Európai Uniós támogatás támogatási szerződésének másolatát
megküldi a Pályázati Iroda részére, annak hatályba lépését követő 15 napon belül;
d.) az Európai Uniós pályázat támogatása esetén a Pályázati Iroda kezdeményezi
a Támogatásból megítélt összegre vonatkozó támogatási szerződés megkötését,
legkésőbb 10 nappal azt követően, hogy a Pályázati Iroda kézhez kapja az Európai Uniós pályázat támogatási szerződését.

(6)

A Támogatásból megítélt összegre vonatkozó támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a Pályázó által megvalósítandó fejlesztés pontos megnevezését és azonosító
adatait, költség- és tételes forrásösszetételét;
b) a Támogatás százalékos mértékét és összegét;
c) a Támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;
d) a Támogatás felhasználásának feltételeit és követelményeit;
e) a Pályázó által vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetén
irányadó jogkövetkezményeket.
6.
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Támogatás folyósítása
(1)

A Támogatás folyósítása az Európai Uniós támogatás támogatási szerződése
alapján történik, a (2) bekezdésben részletezett elszámolás benyújtása után. Az
elszámolást a munka befejezése után 30 napon belül, legkésőbb az Európai Uniós támogatás lehívásával egyidőben be kell nyújtani. Részelszámolás elfogadható.

(2)

Az elszámoláshoz csatolni kell:
-

az érvényesített és igazolt számlák hitelesített másolatát,
a teljesítésről szóló banki vagy készpénzes dokumentumokat,
elszámolási összesítőt (Microsoft Excel formátumban készített táblázattal, minta a 2. számú mellékletben)
kapcsolódó vállalkozói szerződések/megrendelők másolati példányát.

(3)

A megállapodásban és a támogatási szerződésben foglaltak teljesítését a Pályázati Iroda ellenőrizheti.

(4)

Amennyiben a megállapodásban, illetve támogatási szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, a pályázó haladéktalanul köteles e tényt írásban bejelenteni a Bizottság felé, és 30 napon belül köteles visszafizetni a Támogatás összegét az önkormányzat számlájára.
7. Projekt zárás

A pályázó köteles a projekt megvalósítása alatt és zárását követően az Európai Uniós
pályázathoz kapcsolódóan benyújtott záró és közbenső beszámolók (Projekt Előrehaladási Jelentések) 1 másolati példányát eljuttatni a Bizottság részére.
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1. számú melléklet
ADATLAP
Kistelepülési Fejlesztési Támogatás igényléséhez
I. A Pályázó adatai:
1.

A pályázó/gesztor neve:

2.

Az pályázó/gesztor címe:

3.

Telefonszám:

4.

Pályázó számlavezető bankja:

5.

Bankszámlaszáma:

6.

A projektfelelős neve:

7.

A projektfelelős telefonszáma:
e-mail címe:
A projekt partnereinek felsorolása

8.

1. partner megnevezése, címe
1. partner által vállalt saját erő
1. partner kedvezményezett a Támogatás
szempontjából?
2. partner megnevezése, címe
2. partner által vállalt saját erő
2. partner kedvezményezett a Támogatás
szempontjából?
3. partner megnevezése, címe
3. partner által vállalt saját erő
3. partner kedvezményezett a Támogatás
szempontjából?
…
II. A projekt megjelölése:
1.

Kapcsolódó EU támogatás kódja, címe:

2.

A megvalósítás helye:

3.
4.

A projektnek az EU pályázatban jelölt
megnevezése:
A projekt rövid leírása:

III. A projekt költségelőirányzata: (eFt)

2.

Az EU pályázatban jelölt, elszámolható
beruházási költség
Ebből visszaigényelhető ÁFA:

3.

Az 1. és 2. pont különbsége:

1.
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IV. A projekt pénzügyi forrásai: (eFt)

3.

4.

5.

Központi költségvetésből igényelt/biztosított forrás,
A forrás megnevezése:
A pályázó saját forrása:
Saját költségvetése terhére vállalt forrás (partnerség esetén a kedvezményezett települések által vállalt saját erő):
Partnerség esetén a NEM kedvezményezett települések által vállalt saját
erő
Hitel:
a hitelt nyújtó bank neve:
EU Önerő Alapból igényelt támogatás:1.
Kistelepülési Fejlesztési Támogatásból
igényelt támogatás
Egyéb források:
Ezen belül:

2.

Az igényelt EU forrás összege:

Ezen belül:

1.

Lakossági hozzájárulás:
Egyéb magánforrás:
Egyéb szervezetek támogatása:

A pénzügyi források összesen:

V. A projekt ütemezése:
1.

A kezdés tervezett időpontja:

……….év ………………hó………nap

2.

A befejezés tervezett időpontja:

……….év………………hó………nap

VI. Nyilatkozatok
1.

A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és
hitelesek. A pályázat mindenben megfelel az uniós, kormányzati vagy regionális pályázati kiírás követelményeinek.

2.

A saját költségvetés terhére vállalt forrás rendelkezésre áll.

3.

Helyi iparűzési adó mentességet biztosít a 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapot
el nem érő helyi vállalkozások részére (települési önkormányzat esetében)

4.

A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában köztartozása (adó, vám, társadalombiztosítási kötelezettsége) nincs.
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A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatásról szóló döntés a vonatkozó adatokkal
együtt a Somogy Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

6.

A pályázó a projekt előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszi a mindenkor
hatályos és irányadó közbeszerzési szabályokat, és tudomásul veszi, hogy a kapcsolódó
szabálytalanságokból eredő következmények a pályázót terhelik.

7.

A pályázó a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el a jelen
adatlapban jelölt projekt előkészítése, megvalósítása és pénzügyeinek bonyolítása során.

Kelt: ……………………., …………….év, ………………….hó ………….nap
………………………………
polgármester/társulás elnöke
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Számla bruttó
összege

KIFIZETÉSI KÉRELEM
KISTELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS
Kedvezményezett (támogatott) megnevezése:
Támogatási szerződés száma:
Megítélt Kistelepülési Fejlesztési Támogatás teljes összege:
Jelen elszámolás során igényel támogatás összege:

Számla kibocsátója

Számla tartalma

Mindösszesen:
A kedvezményezett korábban már benyújtott kifizetési kérelmeinek számát figyelembe véve. Kedvezményezett tölti ki!

Számla sorszáma

Kifizetési kérelem sorszáma1:
Eddig - korábbi elszámolásokkal - igényelt támogatás összege:
Benyújtott számlák adatai:

1

Alulírott, …………………………. (képviselő neve), a …………………………. (kedvezményezett megnevezése) képviseletében nyilatkozom, hogy a
jelen kifizetési kérelemhez csatolt számlák adattartalma a valóságnak megfelel. Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiekben jelölt számlák kizárólag a …………………………………………………………………....................................................... (projekt címe) című projekthez kerültek felhasználásra.
Dátum:

………………………………………………..
képviselő aláírása

2. számú melléklet
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128/2010.(XII.10.) KH
Alapítványok támogatása
A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyólag
tudomásul veszi a következő alapítványi támogatást, és felkéri a közgyűlés elnökét a támogatás átutaltatására:
Elnöki keret terhére
Ordoszi Napsugár Alapítvány
balatonszemesi Pálos rendi kegyhely
kialakításához
50.000,- Ft
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A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés
elnöke által 2010. október és november hónapokban engedélyezett előirányzat módosításokat
valamint az intézmények által kért, a 2010. évi
költségvetésben tervezett új beruházások, felújítások második félévben történő indításának
engedélyezését tudomásul veszi.
130/2010.(XII.10.) KH
Tájékoztató a megyei önkormányzat 2010.
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

129/2010.(XII.10.) KH

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének
I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Továbbra is elsődleges feladatként írja elő az
éves előirányzatok betartását, a takarékos gazdálkodást.

Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

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

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. december 13.

Felelős kiadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Felelős szerkesztő: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság
Interneten közzétéve a www.som-onkorm.hu portálon

