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1.
I. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
RENDELETEI

20/2011.(X.13)
önkormányzati rendelete
a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR
módosítására
A Somogy Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §-a alapján – abból a célból, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Öt.) 80. §-ában
biztosított tulajdonosi jogosítványait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv-el, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv-el,
egyéb törvényekkel és jogszabályokkal, valamint a
célszerű vagyongazdálkodás és a piacgazdálkodás
követelményeivel összhangban gyakorolja – az alábbi
rendeletet alkotja:

b) Amennyiben a hitelszerződés megkötése után
a Somogy Megyei Önkormányzat a Kaposvár
351/3 hrsz alatti ingatlan épületét értékesíti
vagy bérbe adja úgy az eladóval (bérbeadóval)
kötendő szerződés lényeges feltételeiről
írásban tájékoztatja a hitelnyújtót annak
megkötése előtt, továbbá a vételárat (bérleti
díjat) a hitelnyújtóra engedményezi a fennálló
hiteltőke és járulékai erejéig, a szerződéskötést
követő
10
munkanapon
belül.
Az
engedményezési
szerződés
nyílt
és
visszaigazolt. A hitelszerződés megkötésének
időpontjában meglévő hatályos bérleti
szerződésekből eredő bérleti díj bevételek
engedményezéséhez a Közgyűlés hozzájárul.

1. §
A rendelet 7. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezésektől a közgyűlés indokolt esetben, egyedi döntéssel eltérhet.”
2.

A Somogy Megyei Közgyűlés a hitel futamidejét
17 hónapban határozza meg szerződéskötéstől
számítottan (lejárat 2013. március 30.). A közgyűlés tudomásul veszi, hogy türelmi idő a kamatfizetési kötelezettség tekintetében nincs.

3.

A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul a hitellel
kapcsolatos pénzügyi tranzakciók lebonyolítása
céljából a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi számla nyitásához.

4.

A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi,
hogy amennyiben az állami garanciavállalás (annak feltételei, lehívhatósága) megfelel a hitelt
nyújtó konzorcium érdekeinek, úgy a kaposvári
351/3 hrsz-ú ingatlan bérbeadásából, eladásából
származó bevételek engedményezési szerződései,
továbbá a Siófok 3778/34 hrsz. ingatlanra a finanszírozó konzorcium javára bejegyzett vételi jog
bontásra kerül.

2. §
Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Gelencsér Attila
közgyűlés elnök

_________________________

II. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

94/2011.(X.13.) KH
A Somogy Megyei Önkormányzat 51/2011.(VI.24.)
KH-val elfogadott 2011. évi hitelfelvételének további feltételeiről

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy
Megyei Önkormányzatnak a Somogy Megyei Önkormányzati Finanszírozó Konzorciumtól történő
880 millió forint hitelfelvételéhez szükséges alábbi
feltételeket:
a) Vételi jog bejegyeztetése a Siófok 3778/34
hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan Földhivatali
határozattal ellátott végleges bejegyzéssel. A
vételi jog lejárata 2013. szeptember 30. Az
opciós vételár a Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslő által készített értékbecslésben meghatározott forgalmi érték 70 %a+ÁFA, amennyiben ÁFA köteles. A
MÁTRAHOLDING Zrt. 2011. 09.16-án kelt
értékbecslése szerint az ingatlan forgalmi értéke 349.000.000,-Ft + ÁFA, ennek alapján
opciós vételár 244.300.000,-Ft + ÁFA, azaz
Kettőszáznegyvennégymillió-háromszázezer
forint + ÁFA, amennyiben ÁFA köteles az
adásvétel.

A Somogy Megyei Közgyűlés

Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

2011/7.szám

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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95/2011.(X.13.) KH
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Somogy
Megyei Önkormányzat között a megyei önkormányzatok és intézményeik konszolidációjával kapcsolatosan kötött megállapodás jóváhagyására
1. Somogy Megye Közgyűlése jóváhagyja a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Somogy Megyei Önkormányzat nevében a közgyűlés elnöke által 2011.
október 3-án, a megyei önkormányzatok és intézményeik konszolidációjával kapcsolatosan megkötött megállapodást, az abban foglaltakat magára
nézve – a később meghozandó jogi keretek között kötelezőnek ismeri el. /A megállapodás a határozat
1. sz. melléklete./
2. Somogy Megye Közgyűlése a fenntartásába, működésébe tartozó, önkormányzati feladatot ellátó megyei intézmény fenntartójaként kinyilvánítja azon
szándékát, mely szerint az intézmények jövőbeni
biztos működtetése, az ellátási színvonal emelése,
egységessége és a hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás érdekében az intézmények fenntartását, a feladatellátáshoz szükséges vagyont a Magyar Államnak – az átadással kapcsolatos jogszabályi rendelkezések meghozatala után,
annak alapján – átadja. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a közgyűlés elnökét szükség esetén e tartalmú nyilatkozat aláírására.
3. Somogy Megye Közgyűlése tudomásul veszi a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által készített, „A
megye, mint területfejlesztési központ, megyei területfejlesztési feladatok” c. szakmai anyagban foglaltakat. /A szakmai anyag a határozat 2. sz. melléklete./
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

2011/7.szám

900

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/7.szám

901

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/7.szám

902

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/7.szám

903

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/7.szám

904

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/7.szám

905

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/7.szám

906

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/7.szám

A határozat 2. sz. melléklete

A MEGYE, MINT TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZPONT
MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATOK

2011. AUGUSZTUS 26.
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2. A megyei önkormányzatok jövőbeli szerepe
2.1 A megyei önkormányzat területfejlesztési és intézményfenntartó
szerepének újragondolása
- a megyei önkormányzat hatáskörébe utaljuk a megyére vonatkozó teljes területfejlesztést és a középszintű területrendezést, döntési kompetenciával, a lebonyolítás szervezésével, stb. (így különösen a megye közúti-, gazdasági- és egyéb
infrastrukturális fejlesztését),
- a megye jelenlegi intézményfenntartó feladatai átkerülnek az államhoz (kormányhivatalokhoz), bizonyos intézmények vonatkozásában (múzeum, könyvtár, levéltár, kultúra, sport, stb.) a megyeszékhelyű városokhoz.
A regionális fejlesztési tanácsok feladatai a megyei önkormányzatok feladatkörébe kerülnek.

2.2

A finanszírozás jövője az Ötv. koncepció szerint

Normatív helyett feladatfinanszírozási rendszer:
Az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatokat az állam a szakmailag
szükséges minimum követelmények szintjéig teljes mértékben finanszírozza. A
szaktárca, az önkormányzatokért felelős miniszter, valamint a pénzügyekért felelős miniszter évente határozza meg a tevékenység minimumkövetelményeit és az
ehhez szükséges költségtényezőket. Az így meghatározott összeget az önkormányzat részére a központi költségvetés folyósítja. Ha az önkormányzat e minimum szintnél jobb szolgáltatást kíván nyújtani, úgy annak pénzügyi feltételét saját
forrásból teremti meg (a koncepció ezt nem konkretizálja). Ha az önkormányzat
költséghatékonyabban végzi el a feladatot, s a költségvetési forrásból megtakarít,
úgy azt szabadon felhasználhatja.
Területfejlesztési Alap:
Az Ötv. koncepció szerint a helyi iparűzési adó bizonyos részét, esetleg más adónemeket (pl. gépjárműadó) szükséges a megyei fejlesztési forrásokba, „Területfejlesztési Alap”-ba bevonni, tekintettel arra, hogy a kötelező feladatokat az állam finanszírozza. A Területfejlesztési Alap a megyei beruházások, a megyei területfejlesztési célok megvalósítását szolgálná.

2.3

Jövőbeni feladatok és az ehhez szükséges források

- a megyei önkormányzat által ellátandó két fő terület a megyei területfejlesztési
és területrendezési feladatok ellátása;
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- a megyei önkormányzat számára forrást ezen feladatok ellátásához, illetve a megyei közgyűlés titkársági feladatai ellátásának költségeihez kell biztosítani;
- a hivatal létszáma, a hivatal működésére felhasznált források összege, és a teljes
kiadáson belüli hányada megyénként nagyon nagy szórást mutat (lásd 1. melléklet), indokolt a feladatellátáshoz kapcsolódóan az optimális létszám (becslésünk
szerint alapesetben megyénként 35-45 fő) meghatározása, ezt befolyásolják különösen:
o az ellátandó területfejlesztési tevékenységen belüli feladatok köre;
o a megye adottságai (települési önkormányzatok száma, megye alapterülete);
o a megyei közgyűlés létszáma;
o a megye nemzetközi kapcsolatainak kiterjedtsége.
- a területfejlesztési intézményrendszer középszintje (megyei területfejlesztési, regionális fejlesztési, egyes térségi fejlesztési tanácsok) részére a korábbi években területfejlesztési és területrendezési célokra juttatott kiegészítő működési támogatásai megyék között történő újraelosztása révén megyénként átlagosan mintegy 27
mFt biztosítható. Ez az összeg önmagában még a fenti alapesetet figyelembe véve sem elegendő a megyei önkormányzat (megyei fejlesztési központ) működéséhez, indokolt a finanszírozási rendszer kiépítése során ennek kiegészítése;
- abban az esetben, ha a megye fejlesztési terveinek megvalósításához a kormányzat biztosít (akár csak az iparűzési adóbevételekből származó saját forrásokat kiegészítő) támogatást, az erről szóló megállapodásban rendezhető a tárgyévi feladatellátás működési forrásainak biztosítása;
- az összehasonlíthatóság és mérhetőség érdekében költségvetési tervezés során
meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy
o a megyei önkormányzatok a feladataik ellátásához egységes rendszer keretei között tudják tervezni bevételi forrásaikat, valamint
o a források felhasználására irányuló beszámolók szintén egységes felépítésűek legyenek.
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3. Átmeneti idő
3.1 Feladatok a fejlesztéspolitika intézményrendszerében
- a helyi és megyei önkormányzatok az elmúlt 10 évben több mint 10 000 db decentralizált önkormányzati fejlesztési támogatásban részesültek, nagyrészt az iskolai és óvodai oktatás-nevelés, az egészségügyi ellátás, valamint a kultúra területén. A támogatás ellenében az önkormányzatok 10 éves üzemeltetési, szolgáltatási és fenntartási kötelezettséget vállaltak, melyeknek lejárta legkésőbb 20182019-ben várható attól függően, hogy melyik évben részesültek támogatásban.
Fontos kérdés annak eldöntése, valamint rendezése, hogy a támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési, szolgáltatási és fenntartási kötelezettségek az intézményrendszer átalakításával hogyan fognak teljesülni.
- a regionális fejlesztési ügynökségeknél folyamatban lévő decentralizált önkormányzati és területfejlesztési támogatási szerződésekhez kapcsolódó döntési
kompetencia érdekében felmerül annak lehetősége, hogy ezen szerződésállomány a régióktól átkerüljön a megyékhez, meg kell teremteni annak személyi és
infrastrukturális feltételeit (hazai közreműködő szervezet);
- számolni kell még a megyei területfejlesztési tanácsok munkaszervezeteinél (ügynökségeknél) lévő szerződéses állomány átvételével és az átvételhez szükséges
feltételek megteremtésével;
- amennyiben a megyék rendelkezni fognak új decentralizált forrással/forrásokkal,
és a források felett döntési jogosultsággal, szintén biztosítani kell az ezen feladatok ellátásához szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket.
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Az új program alapú tervezési rendszer kialakítása

A tervezési rendszer felé elvárás, hogy az stabil kereteket és a programok eredményes végrehajtását biztosító feltételeket biztosítson a 2014-20-as időszakban tervezett fejlesztéspolitikai beavatkozásokhoz. A tervezési rendszer használatával készült
fejlesztési terveknek alkalmasnak kell lenniük a hazai, nemzetközi és európai uniós
források programalapú felhasználásának megalapozására, az ágazati és területi fejlesztési igények egyidejű figyelembevétele mellett. A kidolgozásra kerülő rendszernek meg kell felelnie a kohéziós politika 2014 utáni időszakára előírt - a jelen koncepcióalkotási időszakban egyelőre csak részben ismert - feltételrendszerének, figyelembe véve az átalakuló magyar önkormányzati és fejlesztési struktúrát is.
A közelgő 2014-2020-as tervezési időszak előkészítése keretében szükségessé vált
a hazai tervezési környezet újragondolása, megújítása, egyszerűsítése, összhangban a Kohéziós Politika EU szinten zajló megújításával. A fejlesztéspolitikai beavatkozások megítélése, a fejlesztési források sikeres abszorpciója áttolódik a hatásosság és eredményesség szempontjainak mind erősebb érvényesítés felé. Ez a tervezési – koncepció-, stratégia- és programalkotási – tevékenységek átgondoltabb,
megalapozottabb és mélyrehatóbb elvégzését kívánja meg.
A fejlesztési célok meghatározása az ágazati és területi stratégiák alapján öszszeállított nemzeti fejlesztési stratégia (gazdaságfejlesztési és társadalmi fejlesztési stratégia) szerint lehetséges. A stratégiai tervezés keretében fel kell állítani értékelési, priorizálási rendszert ahhoz, hogy a fejlesztési igényeket időbeli és fontossági sorrendbe lehessen állítani – annyi forrás soha nincs, hogy minden igényt
azonnal egyszerre lehessen megvalósítani – ezzel segítve a koordinált tervszerű fejlesztések megvalósítását.
Egymáshoz kapcsolódó, szinergikus hatásokra építő egységes nemzeti fejlesztéspolitika kialakítására van szükség. A hazai területfejlesztési politika kormányzati irányítását és koordinációját úgy kell megvalósítani, hogy a tervezésben a hazai és az európai uniós stratégiai tervezés összhangját biztosítani kell.
A területfejlesztési politika kormányzati irányításának szervezeti megoldásai mellett
fontos a tervezési szabályozó eszközök és eljárásmódok kialakítása is. A szigorú
eljárásrendbe terelt és tartalmilag is részletesen szabályozott tervezési mechanizmus az egyik legfontosabb, klasszikus irányítási eszköz. Mindenképpen javasolt a
tervezés átfogó szabályozása, amely így lehetőséget ad arra is, hogy megtaláljuk az
európai regionális politika tervezése és a nemzeti területfejlesztési tervek közötti összhangot.
A koordináció egyik legfontosabb eszköze az átfogó tervezés. A fejlesztéspolitika
sikerességének kulcskérdése, hogy képes-e koordinált tervezésre épülni a szintek,
szektorok, és ágazatok összhangját megvalósítva.
A kormányzat által megvalósítandó egységes fejlesztéspolitika megfelelő érvényesíthetősége érdekében mindenekelőtt az állami stratégiaalkotás rendszerét szükséges újragondolni. Ez magában foglalja a közcélú stratégiai tervek logikus egymásra
épülését, azaz egy cél- illetve tervhierarchiát. A hierarchia a szerint épül fel, hogy az
állami feladatellátás mely szereplői és milyen időtávra, országos vagy szűkebb területi/ágazati dimenzióban tűznek ki elérendő célokat. Ennek megfelelően a hierarchia
csúcsán az Országgyűlés és a Kormány által hosszú távra megfogalmazott országos
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jelentőségű terveknek, a hierarchia alján pedig a rövid távú helyi terveknek kell állniuk.
A jogi kötőerőt tekintve a központi ágazati stratégiai céloknak - miként számos
ágazat esetében ez jelenleg is van (pl. közlekedésnél gyorsforgalmi utaknál) - egységes rendszerben, törvényben kell megjelennie, amelyhez igazodnia kell a területi
terveknek. A területi szinteken rendeleti szabályozás tartalmazhatja a fejlesztési terveket, kapcsolódva a hatályos területrendezési szabályozási rendszerhez.
Ily módon egyrészről kialakítható az a komplex, integrált jogi tervezési rendszer,
amelyben
- az alsóbb szinteknek igazodni kell a felsőbb szintű szabályozás adta keretekhez,
- a fejlesztési tartalmi kérdéseknek és a területrendezési technikai lehetőségeknek rendszerszerűen igazodniuk kell egymáshoz
- jogi kötőereje van a terveknek - ott és az valósítható meg, ami szerepel a hatályos tervben
- a források a tervekben szereplő fejlesztésekhez társíthatók, így a tervet elfogadó testület határozza meg, milyen fejlesztések valósulnak meg - kiküszöbölhető a közcélú fejlesztéseknél a pályázati projektkiválasztási folyamat
(költség és kapacitás-megtakarítás, másrészről a szükséges fejlesztések
megvalósulásának biztosítása)
- módszertanban és tartalmilag egymáshoz kapcsolódó tervstruktúra alakítható
ki, amelynek segítségével az értékelési és monitoring rendszer is megújítható
- területi folyamatokra építő fejlesztések meghatározása, majd a megvalósítás
eredményei nyomán a folyamatokban a változások mérése
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Tervezési dokumentumok

Európai Unió

Európai Közös
Stratégiai Keret
Tervezést meghatározó
jogszabály hatálya

Országos szint

Nemzeti Fejlesztési
Stratégia (Terv)

Operatív (több éves
finanszírozási) programok

Sza kpol i tika i és terül eti s tra tégi á k

Területi közép
szint - megyei
szint

Megyei Fejlesztési
Stratégia

Megyei Fejlesztési Program

Térségi / Települési Fejlesztési Terv
Sajátos
térségek,
járások,
települések

Stratégia

Fejlesztési Program

idő + részletezettség
javaslattétel
kötelező elfogadású
dokumentumok
iteratív egyeztetés

kötelező külső egyeztetés

913

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/7.szám

II. Feladatlista
1. A megyei önkormányzatok fejlesztési koordinációs feladatai
A megye alapvető szerepet játszik az egységes fejlesztéspolitika kialakításában. A
megyei önkormányzatokhoz hozzárendelhető az elemzési és tervezési felhatalmazás a megyei területfejlesztési tanácsok egyidejű megszüntetésével. Ennek azonban feltétele, hogy a megyei közgyűlésbe kerüljenek be a megyei jogú
városok képviselői, hiszen megyei szintű fejlesztési kérdések intézéséről nem
lehet szó a megyei jogú városok távollétében (lyukas megye megszüntetése).
A megye az ágazati stratégiák területi szintű koordinációjával, a tervezési rendszer
működtetésével,
és
a
fejlesztési
tervek
elfogadásával,
teljesülésük
nyomonkövetésével letéteményese a hatékonyan működő nemzeti fejlesztéspolitika
megvalósításának. Mindezek érdekében látja el következő feladatait:

1.1 Koordinációs feladatok
Koordinálja a járásokban folyó fejlesztések megyei szintű előkészítését,
szakmai kapacitásával segíti a járások tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési
célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét;
A megyében összegyűjti az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési projektelképzeléseit, részt vesz azok projektjavaslattá történő előkészítésében;
A megye feladata a települési fejlesztések és a településfejlesztés területi koordinációja. A megyei területi tervhez illeszkednie kell a településfejlesztési és
rendezési terveknek. A megyei területi tervnek illeszkednie kell az országos
tervekhez;
Előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, és az illetékes területi közigazgatási
szervek fejlesztéspolitikai pályázatait, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén ezen fejlesztésekkel kapcsolatban egyetértési jogot gyakorol;
Javaslatot dolgoz ki a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésére, kezdeményezi a Kormánynál és az érintett minisztereknél intézkedés megtételét és saját forrásaival is segíti azok megvalósítását;
Segíti a települési önkormányzatok épített és természeti környezet védelmére
irányuló tevékenységét,
A települési önkormányzatokkal együtt a közös fogyasztói (piaci) fellépést
megszervezi, koordinálja és megvalósítja a közös beszerzéseket.

1.2 Területi tervezés:
A megyei önkormányzat - külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal - egységes területi tervet készít, mely magába foglalja a megye fejlesztési koncepcióját/fejlesztési stratégiáját, fejlesztési programját és területrendezési tervét (megyei területi terv). A megyei területi tervet a megyei közgyűlés rendelettel fogadja el.
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Tervek egyeztetési folyamatának fő lépései
Fejlesztési stratégia

országos terv

Indokoltság és a
célrendszer
tervezete

Országos szintű
vonatkozások
megyékre

jogszabályi
felhatalmazás,
terv tématerületei

Indokoltság, helyi érdekek felmérése

Terv
véglegesítése és
elfogadása

Terv
véglegesítése és
elfogadása

Célrendszer
tervezete

Teljes program
tervezetének
elkészítése

Teljes program
tervezetének
elkészítése

Megyékre
vonatkozó
országos
szintű
determinációk
Célrendszer kidolgozása,
prioritások (intézkedések)
tervezete, indoklás kiegészítése,
indikatív forrásfelosztás

Célrendszer kidolgozása, prioritások
(intézkedések) tervezete, indoklás
kiegészítése, indikatív forrásfelosztás

Fejlesztési Program

jogszabályi
felhatalmazás,
terv tématerületei

Fejlesztési
stratégia tartalma,
finanszírozás
feltételei

megyei terv

országos tervek

megyei terv

Fejlesztési
stratégia
tartalma,
finanszírozás
feltételei

Program
véglegesítése
és elfogadása

Program
véglegesítése
és elfogadása
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A megyei tervek készítését az országos tervek készítésével időben össze kell hangolni, ezért a fenti ábra magyarázataként az alábbiak hangsúlyozandók:
A megyei tervek készítését az országos tervezési folyamat részeként kell elindítani, a tervezés tematikai és módszertani kereteit a megyék bevonását megelőzően kell meghatározni.
Az országos szintű tervek elfogadása előtt biztosítani kell, hogy a megyei szinten összegyűjtött és elfogadott területi szintű javaslatok alapján véleményezni,
kiegészíteni és indokolt esetben módosítani lehessen az országos szintű terveket.
A megyei tervek végső elfogadását javasolt hozzáigazítani az országos, felsőbb szintű tervek elfogadáshoz, biztosítva a visszatervezés lehetőségét.
A megyei stratégiák készítéséhez meg kell adni bizonyos országos léptékű, az
adott megyére vonatkozó prioritásokat – ezek már adottak lehetnek a tervezésre való felhatalmazáskor (pl. stratégia kiemelt tématerületei, bizonyos,
hosszú távra (10-15 évre) vonatkozó szakpolitikai determinációk), illetve következhetnek az országos szintű stratégia céljaiból, javaslati munkarészeiből.
A megyei fejlesztési programok készítését csak az országos szinten rögzített
finanszírozási keretek alapján lehet elindítani.
A megyei fejlesztési programok kidolgozása során javasolt figyelembe venni
az országos léptékű fejlesztési programok szakterületi determinációit (pl. országos (nemzetközi) léptékű vonalas infrastruktúra hálózatok fejlesztése).
A megyei fejlesztési program eredményeit vissza kell csatolni az országos léptékű (pl. ágazati) programokhoz, hisz azok megvalósításának területi dimenziói a megyei programok javaslatai alapján véglegesedhetnek.
A megyei programokat, az azok finanszírozását is biztosító országos operatív
programok elfogadása után kell véglegesíteni, biztosítva ezzel a megyei programok finanszírozási feltételeknek való megfelelését.
A megyei területi terv, területi tervezés hatáskörében megjelenítésre, tervezésre javasolt tématerületek:
A területi tervezési szintre javasolt tématerületi tartalmakkal kapcsolatos főbb megállapítások a következők:
az eddig a regionális operatív programokba tervezett tématerületek többségét
javasolt a jövőben a megyei programokba tervezni;
az átalakuló önkormányzati feladatellátás és felelősségi rendszer önmagában
nem feltétlenül jelenti a feladatok tervezési szintjének eltolását (a megyei/önkormányzati szinttől az állam felé), ezeken a területeken pusztán a projektgazda (tulajdonos/működtető) személye nem befolyásolja a tartalom területi értelmezhetőségét, tervezhetőségét;
a foglalkoztathatóságot javító és a munkahelyteremtést ösztönző intézkedéseknek területi alapon is van indokoltsága, szükséges a működési tapasztalatok becsatornázása, míg a tématerület további elemzést igényel;
a foglalkoztathatósághoz hasonlóan a szakképzés területén is további elemzések szükségesek, kitérve a működési tapasztalatok értékelésére;
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a vidékfejlesztési beavatkozások legfelső, értelmezhető területi szintje a megye, továbbá ezek a beavatkozások több esetben is erős területi dimenziókkal
rendelkeznek, emiatt érdemes több, ezen kategóriába tartozó fejlesztéspolitikai eszközt is a területi tervekben megjeleníteni;
egyes szakterületeken (pl. hulladék és szennyvízgazdálkodás, kezelés) az EU
felé vállalt kötelezettségeink közel teljes mértékű teljesítésével megszűnik az
indokoltsága ezen tématerületek központi tervezésének, a jövőben döntően
inkább hatékonyságjavító és kisebb léptékű környezetvédelmi célú beruházásokra kerülhet sor;
a tervezési folyamatban a felsorolt tématerületek további csoportosítására,
összehangolt kezelésére, esetleg részleges elhagyására lesz szükség, a magasabb szintű tervezési dokumentumokban (NFT, OP-k) megjelenő tematikus
koncentráció következtében;
a megyei fejlesztési tervek keretet adhatnak az integrált területi fejlesztéseknek is, például a következő tématerületeken:
o területi ágazati specifikációt ösztönző (pl. klaszterek) térségi gazdaságfejlesztési programok, amelyekben különös hangsúly van az üzleti infrastrukturális és szolgáltatási feltételek javításán, a térségi marketingen,
o országosan, illetve megyei szinten kiemelt turisztikai desztinációs térségek összehangolt fejlesztése, különös tekintettel a vonzerők, szolgáltatások és marketing fejlesztésére,
o társadalmi felzárkóztatás ösztönzése összehangolt, többek között a
foglalkoztatást, lakhatást, oktatást-nevelést szolgáló beavatkozásokkal,
o térségi energiaellátás rendszerének fejlesztése, összehangolva a közintézmények energiatakarékos megújításával,
o környezeti kockázatok megelőzése érdekében tett beavatkozások, így
például árvíztározók, gátak építése, megerősítése, tűzvédelmi beruházások, katasztrófavédelmi információs rendszer fejlesztése,
o térségi közösségi közlekedési programok fejlesztése, különös tekintettel
a különféle közlekedési ágak működésének és fejlesztésének összehangolására,
o koncentrált városfejlesztési programok, súlyos társadalmi problémával
küzdő városrészek, vagy növekedési potenciállal rendelkező, ámde jelentős értékű beruházást, vagy értékvédelmet igénylő területek fejlesztése.

települési infrastruktúra

közlekedés

turisztika

gazdaságfejlesztés

ágazat

vonzerő és attrakció fejlesztés
desztináció menedzsment

ipari területek, ipari parkok, befektetői
alapinfrastruktúra
inkubátorházak, üzleti inkubáció
innovációs potenciál erősítése (előkészítés,
pilotok)
klaszterek
esélyegyenlőségi célcsoportok támogatása
(képzés, eszköz, tanácsadás)

tématerület

településfejlesztés

integrált szociális
városrehabilitáció
város- és városrész
megújítás, gazdaságélénkítő
városfejlesztés
környezeti értékek védelme (csapadék, belvíz,
szennyvíz)

kerékpárút hálózat
térségi elérhetőség (3, 4, 5 számjegy)
regionális elérhetőség
városi és elővárosi közösségi közlekedés
fejlesztése
közösségi közlekedés
települési közlekedési hálózatok, megoldások
városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése
logisztika
komplex logisztikai projektek (pl. Záhony)

alternatív közlekedés

épített és természeti örökség
hálózatok, üzleti környezet

foglalkoztatás

hálózatok, üzleti környezet

üzleti infrastruktúra

fejlesztési terület
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szemléletformálás

humán erőforrás

környezetvédelem

infrastruktúra, hálózatok

oktatás, képzés

természetvédelem

kármentesítés

vízgazdálkodás

hulladék és szennyvízgazdálkodás, kezelés

szociális infrastruktúra

fejlesztési terület

humán infrastruktúra

ágazat

települési szilárd
hulladékgazdálkodási
rendszerek
szennyvízelvezetés és tisztítás
ivóvíz-minőség, -ellátás, -bázis, árvízi megelőzés
települési szilárd
hulladéklerakókat érintő
térségi szintű rekultivációs
programok
szennyezett területek, hulladéklerakók
kármentesítése
természetvédelem, természeti értékek védelme
(élőhely, élettelen
természeti értékek, kapcsolódó infrastruktúra)

foglalkoztathatóság, munkaerőpiaci jelenlét
fejlesztése

kistérségi oktatási hálózatok fejlesztése (alap és
középfok)
óvodai infrastruktúra
közművelődési és kulturális infrastruktúra
fejlesztések (múzeum, könyvtár stb.)
oktatási hálózati fejlesztések (AGORA közösségi
tér)

szociális ellátás fejlesztése

tématerület
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minden tématerület

agrár és vidékfejlesztés

energetika

ágazat

területi alapú együttműködések
településfejlesztés
intézmények
épített és természeti örökség

környezeti értékek, környezetgazdálkodás

energiatakarékosság
településfejlesztés

megújuló energia

fejlesztési terület

projektelőkészítés

alternatív hasznosítási, erdészeti, fenntarthatósági
beavatkozások
LEADER
falumegújítás
alapszolgáltatások
örökségvédelem és fejlesztés

helyi hő- és hűtési
energiaigény kielégítése
megújuló energiaforrásokból
megújuló energia alapú
térségfejlesztés
megújuló energia alapú
villamosenergia-, kapcsolt hő
és villamosenergia-, valamint
biometán termelés
térségi energiaellátó rendszerek kiépítése,
megújítása
intézmények energia racionalizálása
közvilágítás

tématerület
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1.3 Projektgenerálás, projektmenedzselés
a megyei területi tervekben szereplő fejlesztések megvalósítása érdekében projektgazdák felkutatása, segítése mind a tervezésben, mind a projektmegvalósításban
finanszírozási lehetőségek felkutatása, megszervezése és koordinációja
területi szereplőkkel folyamatos kapcsolattartás
fejlesztési információk (hazai és nemzetközi) gyűjtése és továbbítása a helyi szereplők felé a sikeres és eredményes fejlesztések megvalósításához
területi fejlesztési feladatokat ellátó szervezetek (Regionális Fejlesztési Ügynökségek, Regionális Fejlesztési Holding leányvállalatai, Széchenyi Programirodák
…stb.) tevékenységének szakmai/tulajdonosi felügyelete

1.4 Programvégrehajtás
a megyei önkormányzat megállapodást köthet a Kormányzattal a megye programja
adott évi feladatainak megvalósításához az éves költségvetési törvényben biztosított állami forrásokról és azok felhasználásáról (tervszerződés);
pályázati rendszer keretében, a megyei területi terv alapján dönt a hatáskörébe utalt
és saját fejlesztési pénzeszközeinek felhasználásáról (területfejlesztési alap), a fejlesztések megvalósításáról;
a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik, gondoskodik a források hatékony és szabályszerű felhasználásáról, a programok céljainak érvényesüléséről;
a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról évente tájékoztatja a
Kormányzatot.

1.5 Területi és fejlesztési monitoring
a fejlesztési programok végrehajtásának nyomonkövetésére működteti a
TEIR/EMIR/FAIR útján a megye monitoring és értékelési rendszerét és információkat biztosít a rendszerbe,
segíti a települések terveinek elkészítését,
vizsgálja és értékeli a megye és járásai társadalmi-gazdasági helyzetét, környezeti
állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok
eredményeit az információs rendszer(ek) rendelkezésére bocsátja.
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2. A megyei önkormányzatok területi szerepéből adódó feladatok
Az egyes szakpolitikai feladatok közül már most beazonosíthatóak egyes elemek, amelyek
területi koordinációt igényelnek, azonban ez a lista az ágazati szereplőkkel folytatott
egyeztetések alapján pontosítható:

2.1 Épített és természeti környezet védelme
a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji, természeti és épített környezet védelme és alakítása,
megyei ivóvízminőség-javítási és szennyvízkezelési programok összehangolása.
megyei környezetvédelmi program készítése és elfogadása,

2.2 Energiaellátás
a megye területét érintő villamos energia korlátozás sorrendjének előzetes véleményezése.

2.3 Hulladékgazdálkodás
megyei hulladékgazdálkodási terv kidolgozása és elfogadása,
a megye területén hulladék kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas területek meghatározása,
a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási terveinek összehangolása,
együttműködés más megyei önkormányzatokkal a hulladékgazdálkodási feladatok
megoldásában,
a nyilvánosság tájékoztatása a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak teljesüléséről, a megye területén keletkező hulladékok mennyiségéről, a hulladékgazdálkodás
helyzetéről, a hulladékkezelő létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről és mindezek környezeti hatásairól,
az országos hulladékgazdálkodási tervvel összhangban önálló megyei hulladékgazdálkodási terv elfogadása, amely figyelembe veszi az aktualizált települési hulladékgazdálkodási tervek összes releváns információit, a feltárt problémákat és
kockázatokat.
előzetes véleménynyilvánítás a települési önkormányzatok környezetvédelmi programjairól, illetve javaslat azok megalkotására és összehangolására,
a helyi önkormányzatok hulladék kezelését szolgáló közös telephelyek létesítésének elősegítése és támogatása,

2.4 Idegenforgalom
megyei turisztikai koncepció és program kialakítása és elfogadása,
turisztikai desztináció menedzsmentek szervezésének, létrehozásának támogatása,
a megyei idegenforgalmi értékek feltárása,
a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározása, az azok teljesítésében résztvevők tevékenységének koordinálása,
az idegenforgalom területi érdekeinek az országos érdekekkel való összehangolása,
a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójának, programjának véleményezése,
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az idegenforgalom megyei alakulásának elemzése, helyi fejlesztésének összehangolása.

2.5 K+F és Innováció, vállalkozás- és gazdaságfejlesztési feladatok
helyi együttműködések, klaszterek kialakítása, menedzselése;
fejlesztési pólusok azonosítása;
fejlesztési elképzelések összehangolása; megvalósulásuk területi nyomonkövetése
komplex helyi termék- és gazdaságfejlesztési programok, különös tekintettel a több
elemből álló beruházási, humán erőforrás fejlesztési és szociális akciókat magukban foglaló programokra;
befektetés-ösztönzés elősegítése, forráskutatás;
termelői és beszállítói kapcsolatok fejlesztése
vállalkozói tanácsadási programok indítása;
együttműködés és kapcsolattartás a felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel;
megyei vásárok szervezése, ehhez támogatás megszerzése, a vásári díjak súlyának növelése,
a magyar termék fogyasztási arányának növelése és ennek értékelése a kereskedelmi egységeknél,
Hungaricum Klaszter létrehozása azon megyékben, ahol megtalálható(k) hungaricum(ok), a hungaricum termékek piackutatása.

2.6 Munkahelyteremtés
közfoglalkoztatás ösztönzése, önkormányzati szerepvállalás erősítése;
munkaerőpiaci igények felmérése, összehangolása a szakképzési rendszerrel;
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2.7 Ifjúságpolitika
megyei ifjúságpolitikai koncepció és cselekvési terv készítése, azok elfogadása,
ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása, nemzetközi csereprogramok
szervezése,
stratégiai ifjúságpolitikai célok megvalósítása: nemzeti, kulturális hagyományok átörökítése,
esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés, felelős állampolgárrá válás elősegítése.

2.8 Testnevelés és sportszervezés
megyei sportkoncepció kialakítása és elfogadása,
megyei sporthivatalok működtetése, mely alá betagozódva működnének a megyei
sportági szakszövetségek,
sportfejlesztési feladatok (sportkoncepció készítése, sportszakember képzés és továbbképzés, az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben
való közreműködés, sportösztöndíj, sportegészségügy, segítséggel élők sportja),
sporttal foglalkozó helyi szervezetek sportcélú beruházásainak és működési kiadásainak támogatása,
területi versenyrendszerek kialakítása és működtetése, sportrendezvények szervezése,
szakszövetségek területi szerveinek működtetése,
sportorvosi tevékenység támogatása,
a diákolimpiai versenyrendszer működtetése,
kistérségi (járási) sportrendszerek működtetésének koordinálása.

2.9 Civil ügyek
a civil szervezetekkel (különösen a fogyasztóvédelmi, az idősek és a fogyatékosok
érdekeit védő, valamint az esélyegyenlőség megteremtését segítő civil szervezetekkel) való együttműködés, tevékenységük támogatása,
NCA programok koordinálása, döntés a felhasználható forrásokról,
nyilvántartás vezetése a megyében működő civil szervezetekről,
központi pályázatok figyelése, terjesztése, a pályázatírás támogatása, javaslattétel
támogatási szerződések megkötésére, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzésére (pl,Wekerle alap).
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2.10 Közrend, közbiztonság
a megyei rendőr-főkapitány kinevezését megelőző véleményezési jogkör gyakorlása,
a megyei rendőr-főkapitány felkérése a közrend és közbiztonság, valamint a határforgalom és határőrizet alakulásáról szóló beszámoló elkészítésére,
megyei bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság működtetése,
együttműködés a polgárőrség területi szervezetével, tevékenységének támogatása.

2.11 Kisebbségi ügyek
területi kisebbségi önkormányzatok működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása,
segítségnyújtás a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséhez, tevékenységük támogatása (pl. ösztöndíjprogram).

2.12 Államigazgatási feladatok ellátása
az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó
feladatok megyei szintű irányítása.
az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselők választásához a TVB és az
OEVB-k tagjainak megválasztása,
megyei bírósági ülnökök megválasztása.
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3. Nemzetközi és határon átnyúló együttműködés
a megyei önkormányzat hatékony feladatellátása érdekében együttműködés társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, gazdasági kamarákkal, tudományos műhelyekkel, felsőoktatási intézményekkel gazdasági és térségfejlesztési szervezetekkel,
szakmai szervezetekben való részvétel;
együttműködés külföldi, elsősorban a határ menti külföldi önkormányzatokkal, testvérmegyei kapcsolatok működtetése,
határmenti megyéknél a határon átnyúló együttműködés,
nemzetközi önkormányzati szervezetek tevékenyégébe való bekapcsolódás
megyei külügyi stratégia kialakítása és elfogadása,
nemzetközi, határon átnyúló ETE, EGTC illetve ETT programokban projektek kezdeményezése, lebonyolítása,
a megyei nemzetközi együttműködések kialakításának elősegítése, különös tekintettel a gazdasági és befektetői kapcsolatokra,
a határmenti együttműködés koordinálása.
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III. Intézkedések végrehajtásának menetrendje
Költségvetési törvényben fejlesztési fejezet kialakítása
2012. január 1-től
Területfejlesztési törvény módosítása (fejlesztési tervrendszer kialakítása, intézményrendszer átalakítása, forráskoordináció)
2012. január 1. – fokozatos hatálybalépéssel
Végrehajtási rendeletek
2012. június 30.- 2012. december 31.
Intézményrendszer és feladatrendszer új struktúra indulása
önkormányzati törvénnyel összhangban (várhatóan 2013. január 1-től)
***
2014-2020 időszak kohéziós szabályozása
tervezetek megjelenése: 2011. szeptember
alkalmazása, hatálybalépése: 2013.
Új szabályozás szerinti EU fejlesztési dokumentumok elkészítése
2013. nyár-őszi benyújtással
***
Közcélú beruházásoknál ágazati és területi terveken alapuló forrásfelhasználás és
fejlesztés-végrehajtás (pályáztatás helyett)
2014. január 1-től
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96/2011.(X.13.) KH
A Kaposi Mór Oktató Kórház távfűtésre történő
csatlakozásáról
A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a
Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató
Kórháza, mint felhasználó a Kaposvári Önkormányzati
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel, mint szolgáltatóval távhő ellátásra vonatkozóan „Egyedi közüzemi
szerződést” kössön a határozat 1. sz. mellékletét képező szerződési tartalommal, amennyiben a leendő szolgáltató, a NEFMI által megbízott GYEMSZI közreműködésével bonyolított közbeszerzési pályázaton eredményesen szerepel.
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
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1. sz. melléklet

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS
távhőellátására
amely létrejött egyrészről a
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Távfűtési Üzeme
címe: 7400 Kaposvár, Fő u. 52.
Képviseli: Katona Sándorné elnök-vezérigazgató
statisztikai azonosítója: 11224017403011414.
Cégjegyzékszáma: Cg. 14-10-300030.
adószáma: 11224017-2-14.

számlavezető pénzintézetének neve: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
számlaszáma: 10403909-39021085-00000000.
továbbiakban mint Szolgáltató
másrészről
Kaposi Mór Oktató Kórház
címe:
Képviseli: Prof. Dr. Repa Imre főigazgató
statisztikai azonosítója:
cégjegyzék száma:
adószáma:
számlavezető pénzintézetének neve:
számlaszáma:
továbbiakban mint Felhasználó között.
1. A szerződés tárgya
A szerződést a felek a felhasználó tulajdonában álló alábbi felhasználói hely forróvíz
hőhordozóval történő távhőellátására kötik.
Felhasználói hely: 7400 Kaposvár, Tallián Gy u. 20-32.
2. A szolgáltató és a felhasználó kötelezettségei
2.1. A szolgáltató e szerződéssel arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználó által lekötött
hőteljesítménnyel a csatlakozási ponton a fogyasztó rendelkezésére áll, a felhasználói helyen fellépő hőigény kielégítése céljából.
2.2. A felhasználó e szerződéssel a felhasználói berendezések üzemképes állapotban tartására a
keringetett forróvíz visszaadására és a távhőszolgáltatás díjtételeinek megfizetésére vállal
kötelezettséget.
2.3. A szolgáltató ezen szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a hőfogadóban lévő
csatlakozó ponton a tervezői csúcsteljesítménnyel, illetve a külső hőmérséklet függvényében mindenkor olyan mértékű hőteljesítménnyel áll rendelkezésre, amennyi szükséges a
felhasználói hely fűtési igényének kielégítésére. A fenti kötelezettség feltételezi a felhasználói hely (épületek) belső fűtési rendszereinek megfelelő állapotát.
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Vételezni kívánt távhő:
teljesítménye:
mennyisége:

5MW, igénybejelentés alapján 9MW teljesítményig növelhető
38895 GJ/év

Az épület felhasznált hőenergia mennyiségét - azaz fűtöttségét- a felhasználó is szabályozni,
befolyásolni tudja, ezért a szolgáltató alul fűtöttségi panaszt csak a szükséges hőmennyiség
alulteljesítése, illetve a szolgáltató tulajdonában lévő berendezések meghibásodása esetén fogad
el.
3. A szolgáltatott hőmennyiség mérése
3.1. A szolgáltatott, illetve vételezett hőmennyiség a hőközpontban az önkormányzati rendeletnek megfelelően beépített, a Szolgáltató kezében lévő, hiteles hőmennyiségmérő által mért
érték.
3.2. A hőmennyiségmérő meghibásodása esetén, annak megjavítása, megjavíttatása, szükség
esetén cseréje, valamint a mérő vonatkozó előírások szerinti időszakos hitelesítése a Szolgáltató feladata. A javítás, illetve az időszakos hitelesítés időtartama a 30 napot nem haladhatja meg, ellenkező esetben a Szolgáltató hiteles cseremérőről köteles gondoskodni.
A hőmennyiségmérő ki- és beszerelése csak a felhasználó megbízottjának tudtával történhet.
3.3. A hőmennyiségmérő meghibásodása esetén annak megjavításáig, valamint a hitelesítés
időtartama alatt a szolgáltatott távhő mennyiségét a mért időszakra vonatkozó adatok, valamint fűtési időszakokban a külső hőmérséklet és a fűtött napok korrekciója alapján kell
elvégezni.
3.4. A felhasználónak a szolgáltató tulajdonában lévő hőmennyiségmérő soron kívüli hitelesítését írásban kell kérni. Ha a felhasználó által kért soron kívüli hitelesítéskor, a mérő az
OMH jegyzőkönyve szerint nem biztosította az előírt pontosságot, úgy
- a felmerülő költség a Szolgáltatót, ellenkező esetben a felhasználót terheli,
- a számla utólagos korrekcióját az OMH jegyzőkönyve alapján a Szolgáltató köteles elvégezni, legfeljebb az utolsó elszámolási időszakra.
3.5. A felhasználó köteles biztosítani, hogy a Szolgáltató a hőmennyiségmérőt leolvashassa, ellenőrizhesse, a felhasználónál elhelyezett szolgáltatói berendezéseket karbantarthassa, javíthassa.
3.6. A mennyiben a szolgáltató az ellenőrzése során a hőmennyiségmérőn elhelyezett
hőszolgáltatói vagy állami hitelesítési ólomzárat sérülten találja, úgy a felhasználó tárgyi
elszámolási időszakra az előző és azonos elszámolási időszakában mért hőmennyiség kétszeresének megfelelő hődíjat köteles megfizetni.
4. A szolgáltatás szüneteltetése, illetve korlátozása
4.1. A Felhasználó által elvárt üzembiztonság 99,5%-os. Ez az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően kell alkalmazni. Május hó 15-e és szeptember hó 15-e között maximum
12 óra/alkalom, szeptember 15-e és május 15-e között 4 óra/alkalom üzemszünet lehetséges.
4.2. A szolgáltató a távhőrendszer egészét érintő karbantartási, felújítási munkákat évente május hó 15-e és szeptember hó 15-e között végzi, így ebben az időszakban távhőigényének
kielégítését esetenként nem biztosítja.
A szolgáltató a szolgáltatás szüneteltetésének időpontjáról és várható időtartamáról a felhasználót legalább 8 nappal korábban értesíti.
4.3. A szolgáltatói berendezés meghibásodása miatti üzemzavar esetén, a Szolgáltató – a felhasználó tájékoztatása mellett – a szolgáltatást a hiba kijavításáig csökkentheti, szükség
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esetén szüneteltetheti, köteles azonban a teljes értékű szolgáltatást a lehető legrövidebb
időn belül helyreállítani.
4.5. A szolgáltató az országos tüzelőanyag-hiány vagy környezetvédelmi ok miatt a szolgáltatást korlátozni csak a vonatkozó rendeletek szerint jogosult.
4.6. A 4.1.-4.5. pont szerinti szolgáltatás szüneteltetéséből vagy csökkentéséből eredő károk
megtérítését a Felek a másik féltől nem követelhetik.
4.7. Minden olyan a felek által elháríthatatlan körülmény, amely a szolgáltatást befolyásolja,
mindkét Felet mentesíti a szerződésben vállalt kötelezettség alól mindaddig, míg a zavaró
körülmény, illetve annak minden következménye meg nem szűnik.
5. Távhőszolgáltatási díjak, díjfizetés
A felhasználót díjfizetési kötelezettség terheli az elszámolás alapjául szolgáló hőmennyiségmérő mért adatai alapján.
A felhasználó a Kaposvár MJV Közgyűlésének 4/2006. (II.28.) sz. önkormányzati rendelete
alapján
- a lekötött teljesítmény után teljesítménydíjat MW/év
- hőközpontban mért mennyiség után hődíjat Ft/GJ
köteles fizetni.
A mindenkori bruttó távhőszolgáltatás díja (TH) az 1.sz mellékletben meghatározottak
szerint legalább 10%-kal alacsonyabb a kórház mindenkori számított bruttó gázköltségével (GK) szemben.
5.1. A teljesítménydíj
A teljesítménydíj éves díj, melynek 1/12-ed részét tárgyhóban kell téríteni.
5.2. Hődíj
A hődíj a ténylegesen elhasznált hőfogyasztás után kiszámlázott díj, melyet tárgyhót követő
hónapban kell megfizetni a hónap utolsó napjáig beérkezően.
5.3. Mérő leolvasása
A mérő leolvasása minden hónap első napján 8:00 órai időponttal történik jegyzőkönyvben
rögzítve, melyet a Fogyasztó és a Felhasználó együttes aláírásával hitelesít.
5.4. A számlák esedékessége
A Fogyasztó a számlák kifizetését a tárgyhónapban a tárgyhó utolsó napjáig kell, hogy megfizesse a mindenkori rendeleteknek megfelelően, ami tartalmazza a tényleges havi teljesítménydíjat és az tárgyhót megelőző tényleges fogyasztás alapján megállapított hődíjat.
5.5 Késedelmes fizetés
Fizetéses késedelem esetén a késedelembe esett fél köteles a másik részére késedelmi kamatot fizetni. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszerese.
A késedelmi kamat fizetési kötelezettség kezdő időpontja az esedékességet követő nap.
Amennyiben számlakifogásolás következtében a felek valamelyike megalapozatlanul használja a másik fél pénzét, akkor a pénzt használó fél ezen összeg után a kifizetés vagy beszámítás napjáig szintén késedelmi kamatot köteles fizetni.
5.6. Üzembiztonsági kötbér
A Szolgáltató üzembiztonsági kötbért köteles fizetni a Fogyasztóknak, ha a meghatározottaktól és annak alkalmazásától eltér. Minden ilyen esetet jegyzőkönyvbe kell foglalni, amely
tartalmazza az okot, az időtartamot. A jegyzőkönyvet a felek együttes aláírásukkal hitelesítenek.
Az üzembiztonsági kötbér mértéke: 50 000.-Ft/óra
A díjak mértékét és alkalmazásának feltételeit miniszteri és önkormányzati rendelet, illetve
módosításai határozzák meg.

932

SOMOGYI KÖZLÖNY

2011/7.szám

Amennyiben a szerződés érvényességi ideje alatt a távhőszolgáltatási tevékenység jogi szabályozása, illetőleg az áralkalmazása jogszabályi feltételei megváltoznak, a szerződésnek a változással érintett részei helyében – a felhasználó írásbeli értesítése mellett – az új jogszabály rendelkezései lépnek.
6. Szerződésszegés és következményei
6.1. Szerződésszegés a Szolgáltató részéről
A Szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül, ha
a) a távhőt nem a közüzemi szerződésben meghatározott, illetőleg a tőle elvárható módon
szolgáltatja,
b) a távhőszolgáltatás előre tervezhető munkák miatti szüneteltetéséről a felhasználót
nem értesíti,
c) felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszakad, vagy azt a távhőszolgáltatásról szóló KMJV önkormányzati rendeletének 3/2006 (II.28) 9 és 10 §-ban foglaltakon túlmenően szüneteltet vagy korlátozza,
d) a távhőszolgáltatás felfüggesztése esetén a felhasználónak a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon nem kezdi meg.
Szerződésszegés esetén a szolgáltató köteles a felhasználó részére, a díj arányos részét
visszatéríteni.
6.2. Szerződésszegés a felhasználó részéről
A felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha
a) a szerződésben meghatározott hőteljesítményt túllépi,
b) a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó szerződésszerű távhő vételezését zavarja vagy veszélyezteti,
c) a mérőeszközt szándékosan vagy vétkes gondatlansággal megrongálja, a mérőeszköz
sérülését a távhőszolgáltatónak nem jelenti be,
d) a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével távhőt vételez,
Szerződésszegés esetén a felhasználó köteles a távhőszolgáltató részére
- pótdíjat fizetni, ha az a) pontban,
- felemelt díjat fizetni, ha a c), és d) pontokban
meghatározott szerződésszegést követi el.
7. Kapcsolattartás
A szolgáltató és a felhasználó közötti együttműködésben intézkedésre jogosultak:
A felhasználó részéről: .............................................................................................
A szolgáltató részéről: Diszpécserközpont, telefon: 413-775
Mike János
8. A szerződés hatálya, felmondása
8.1. Ez a szerződés 2012. ……………………….. 5 évre érvényes.
A szerződés az ötéves határozott időtartamot követően a következő év december 31-ig
automatikusan meghosszabbodik, ha a felhasználó ettől eltérő szándékát legkésőbb szeptember 30-ig írásban nem jelzi a szolgáltató felé.
8.2. A szolgáltató a közüzemi szerződést csak akkor mondhatja fel, ha a felhasználó a távhő díját az esedékességtől számított 30 napon belül nem fizeti meg, valamint tudomást szerez
arról, hogy a vele szerződéses viszonyban álló felhasználó távhő vételezését a fogyasztási
helyen megszüntette. Ebben az esetben a közüzemi szerződés felmondása miatt az épületben, épületrészben esetleg bekövetkezett kár a felhasználót terheli.
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9. Vegyes rendelkezések
9.1.A felhasználó a fogyasztói berendezéseken a 3. pontban rögzített hőteljesítményt növelő átalakítási munkát csak a szolgáltató hozzájárulásával végezhet.
9.2. A felhasználó köteles biztosítani, hogy a távhőrendszerben keringetett primer forróvíz
veszteségét okozható felhasználói berendezéseket – megbízottjuk jelenlétében – a szolgáltató dolgozói ellenőrizhessék.
9.3.A felhasználói helyen elhelyezett és a szolgáltató kezelésében lévő berendezésekben bekövetkezett kárért – a rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodást kivéve – a felhasználó a polgári jog szabályai szerint felel.
9.4.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben, valamint a Ptk. szabályaiban foglaltak az irányadók.
9.5.A szerződés 2 (kettő) példányban készült, amelyből 1 (egy) példány a felhasználót, 1 (egy)
példány pedig a szolgáltatót illeti meg.
9.6.A szerződés 1. számú mellékletében kerül meghatározásra az évenkénti 10%-os kedvezmény kiszámításának feltételei, az alapadatok.
Kaposvár, 2011. .....................................

...............................................
Szolgáltató

...............................................
Felhasználó

1. számú melléklet
Alapadatok:
Az adatok meghatározása a 2011. január 25-én kelt levél mellékleteiben meghatározott és a két fél
által közösen megállapított műszaki adatok alapján készültek.
Gázfelhasználás esetén:
Gázfelhasználás (QG):1 300 e Nm3/év , 44 834 GJ/év
Teljesítmény lekötés (GTL): 900 m3/h, 31,041 GJ/h
A földgáz fűtőértéke: 34, 49 MJ/Nm3
Távfűtés esetén:
Hőfelhasználás(QH): 38 895 GJ/év
teljesítmény lekötés(HTL) 5 MW
Az alapadatokból származtatott, az összehasonlítás elvégzéséhez szükséges adatok meghatározása:
A hőfelhasználás átszámítása gázfelhasználás mennyiségének meghatározására az alábbiak szerint történik:
Földgáz (QG) (mértékegység GJ) = 1,15 x hőmennyiség (QH) (mértékegység GJ)
A teljesítmények átszámítása a fentiek alapján.
Az árak meghatározása:
1. Gázköltség(GK):
A gázköltség kéttényezős, mely áll gázdíjból és rendszerhasználati díjból
GK = GD + RHD + ÁFA
(Ft)
1.1 Gázdíj(GD):
GD = QG x G0 x Ft/USD
(Ft)
G0
gáz egységár (USD/GJ)
USD az MNB által hivatalosan közzétett havi deviza középárfolyamon történik a Ft-ban történő
meghatározása
G0 = P0 x (0,5 x F/F0 + 0,5 x G/G0)
(USD/GJ)
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a gázdíj induló értéke USD/GJ (induló érték = 9,525)
az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak számtani középértéke USD-ben,
metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során.
(Az 1%.os kéntartalmú fűtőolaj árait a „Platt’s Oligram Price Report tartalmazza az
„European Bulk” FOB Med.Basis Italy részben. A havi jegyzési ár a napi legmagasabb ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.) F = ………..USD/t.
referenciaérték, amely az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj 9 havi átlagára USD/t-ban a
2009.04.01 – 2009.12.31 közti időszakban : F0 = 399,546 {USD/t}
Az 1%-os kéntartalmú gázolaj ( tüzelőolaj) havi átlagárának számtani középértéke
USD-ben metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári
hónap során. (A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj árait a „Platt’s Oligram Price Report
tartalmazza az „European Bulk” FOB Med.Basis Italy részben. A havi jegyzési ár a
napi legmagasabb ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi
átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.) G = ………..USD/t.
Referenciaérték, amely a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) 9 havi átlagára
USD/t-ban, a 2009.04.01 – 2009.12.31. közötti időszakban: G0 = 547,972 USD/t.
Rendszerhasználati díj (RHD)
A mindenkori hatósági rendeletben meghatározottak szerint. Jelenleg kéttényezős ár, mely
tartalmazza a lekötéssel arányos és a fogyasztással arányos díjakat.
RHD = FD x QG + K x GTL

(Ft)

forgalommal arányos hatósági díj, amely jelenleg tartalmazza az elosztói forgalmi díjat,
szállítói forgalmi díjat, a betárolás költségét, az MSZKSZ díjat, a szagosítás díjat, az energiaadót, és a mindenkori rendelnek megfelelően változhat (Ft/GJ)
K
az éves teljesítménydíj egységára, amely tartalmazza az elosztási díjakat, a szállítói exit és
entry kapacitás díjakat, tárolói mobil és csúcs díjakat (Ft/MJ/h/év)
1.3
az ÁFA értéke a mindenkori földgázszolgáltatás esetén rendeletben megállapított érték.
Jelenleg 25%
2
Távhő költség(TH)
A távhőköltség is kéttényezős ár, mely áll hődíjból és teljesírménydíjból
TH = HD + TD + ÁFA
(Ft)
2.1
Hődíj HD:
HD = HDI x QH
(Ft)
HDI hatósági hődíj egység ár különkezelt intézményre vonatkozóan (Ft/GJ)
2.2
Teljesítménydíj (TD):
TD = HTL x KH
(Ft)
KH hatósági hő teljesítménydíj egységár külön kezelt intézményekre vonatkozóan (Ft/MW)
2.3
az ÁFA értéke a mindenkori távhőszolgáltatás esetén rendeletben megállapított érték. Jelenleg 5%
Az összehasonlítás alapja a havi ténylegesen kiszámlázott távfűtési számlán feltüntetett bruttó értékek éves összegzése, és a számítással meghatározott havi képzett bruttó gázszámlák éves öszszegzése. A 10% megállapításánál a vetítési alap a számítással meghatározott éves bruttó gázköltség.
Az összehasonlítási időszak maghatározása
A havi hőfelhasználás megállapítása az elszámolási mérőn havonta leolvasott adatok alapján történik. A leolvasásról jegyzőkönyv kerül felvételre, melyet a Fogyasztó és Szolgáltató képviselője
együttes aláírásával igazol.
Az elszámolási időszak a gázévvel hasonlóan tárgyév július 1-től tárgyévet követően július 1-ig
tart. A leolvasások időpontja július 1. 8:00 óra.
FD
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Az éves távhőszolgáltatási díj megállapítása a havi számlák összegzéséből állapítható meg.
A képzett gázszámlák pedig a fenti átszámítások alapján képzett havi számlák összegzése alapján
határozható meg.
A két számítás alapján a 10%-os árelőny bemutatása július 31-ig jegyzőkönyv felvételével történik meg, amit a Fogyasztó és a Szolgáltató együttes aláírásával igazol.
Amennyiben a bruttó éves hőszolgáltatási díj több mint a számított éves bruttó gázdíj szorozva 0,9
(10%-os kedvezmény), akkor a különbözetet a Szolgáltató a jegyzőkönyv alapján az augusztusi
számlában jóváírja. Ha a hőszolgáltatási díj kevesebb, akkor a különbözetet a Szolgáltató a Fogyasztótól nem kéri.
__________________________

Felelős kiadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Felelős szerkesztő: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző
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