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I. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS  

RENDELETEI 

 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

15/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete 

a Somogy Megyei Önkormányzat  

Szervezeti és Működési szabályzatáról  szóló 

3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nem-

zetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mű-

ködési szabályzatáról  szóló 3/2012.(II.7.) önkormány-

zati rendelet a következő 72/A §-al egészül ki: 

 

„(1) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkor-

mányzatoknak térítésmentesen irodahelyiség(ek)et 

bocsát rendelkezésére a tulajdonában lévő Kaposvár, 

Fő u. 10. szám alatti épületben, a szükséges berende-

zési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi 

számítógép, nyomtató, telefonkészülék). A Megyei 

Önkormányzat viseli az irodahelyiség(ek)hez, továbbá 

az irodahelyiség(ek) infrastruktúrájához kapcsolódó 

rezsi- és fenntartási költségeket.  

(2) A Nemzetiségi Önkormányzatok testületi működé-

séhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosí-

tási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat hiva-

tala útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket.  

A megyei önkormányzati hivatal e körben közremű-

ködik  

- a Nemzetiségi Önkormányzatok testületi üléseinek 

előkészítésében, 

- a meghívók, előterjesztések, tájékoztató anyagok 

összeállításában és kiküldésében,  

- a határozatok megfogalmazásában, a döntések 

végrehajtásához szükséges írásos intézkedések, 

levelek, dokumentumok gépelésében, 

sokszorosításában, továbbításában,   

- a jegyzőkönyvek elkészítésében.  

(3) A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkor-

mányzatok teljes körű információ ellátását a Somogy 

Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkor-

mányzat honlapján történő közzétételével biztosítja.  

(4) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkor-

mányzatok képviselő-testületi üléseinek megtartásá-

hoz tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal. 

A megyei önkormányzat hivatalán keresztül biztosítja 

a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének 

működéséhez szükséges technikai feltételeket.  

(5) A megyei önkormányzati hivatal a nemzetiségi 

önkormányzatok számviteli nyilvántartásait elkülöní-

tetten vezeti. A nemzetiségi önkormányzatok haszná-

latában álló vagyontárgyakról a megyei önkormány-

zati hivatal vezet nyilvántartást, az adatszolgáltatási 

kötelezettség a nemzetiségi önkormányzat elnökét 

terheli.”  

2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép 

hatályba. 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

 megyei főjegyző közgyűlés elnöke 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

16/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

 

a megyei önkormányzati tulajdon- és  

vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzat-

okról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdé-

sében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladat-

körében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 

Az 5/2012. (III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiak-

ban: Rendelet) 7.§ (6) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(6) A Somogy Megyei Önkormányzatot – az egyes 

állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormány-

zatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 

39. §-a értelmében – megillető, a közigazgatási terüle-

tén lévő másik települési önkormányzat tulajdonában 

lévő és értékesíteni kívánt ingatlan adásvételével kap-

csolatos elővásárlási jogra irányuló megkeresés ese-

tén bel- és külterületi ingatlan esetében egyaránt a 

közgyűlés elnöke nyilatkozik az elővásárlási jog gya-

korlásáról. 

Az ingatlan elhelyezkedésének és értékének megálla-

pításánál a települési önkormányzat által rendelkezés-

re bocsátott, az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulaj-

doni lapjának másolata, az adásvételi szándékról 

szóló képviselő-testületi döntés, illetve adásvételi szer-

ződés, vagy az ingatlan értékbecslő által megállapított 

értéke az irányadó.”  

2. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

 megyei főjegyző közgyűlés elnöke 
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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

56/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

A Kaposi Mór Oktató Kórház 2003-2011. közötti 

tevékenysége 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés megköszöni professzor 

Dr. Repa Imrének, a Somogy Megyei Kaposi Mór 

Oktató Kórház volt főigazgatójának az intézmény ér-

dekében végzett áldozatos, lelkiismeretes munkáját. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

57/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

A megyei aljegyző végleges áthelyezéséről és a me-

gyei aljegyzői munkakör betöltésére szóló pályázat 

kiírásáról 

 

1.) A Somogy Megyei Közgyűlés Beckerné Hódos 

Diána Eszter megyei aljegyzőnek a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjában való hatá-

rozatlan idejű végleges áthelyezését 2012. október 15. 

napjával jóváhagyja.  

 

2.) A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatalban 2012. október 15. napjától 

megüresedett megyei aljegyzői munkakörre pályázat 

kiírását rendeli el az 1. sz. mellékletben foglaltak sze-

rint.  

 

Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a munkakör betölté-

sére vonatkozó pályázati kiírással kapcsolatos munka-

ügyi intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: dr. Vörös Tamás 

Határidő: 2012. december 03. 

 

1. melléklet  

az 57/2012.(XI.30.) közgyűlési határozathoz 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

 

a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 45. § (1) bek. alapján pályázatot hir-

det a  

 

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál  

megyei aljegyző 

munkakör betöltésére 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű közszolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 

határozatlan időre szól. 

 

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kapos-

vár, Fő u. 10. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a 

megyei főjegyző helyettesítése, a megyei főjegyző által 

meghatározott feladatok ellátása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az 

illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgá-

lati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat 

9/2010.(II.09.) ÖR a köztisztviselők és ügykezelők 

közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos, és a főjegyző 

általános szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekről 

szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat, illetőleg a 

hivatal ügyrendje rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- cselekvőképesség, 

- büntetlen előélet, 

- állam- és jogtudományi doktori, vagy okleve-

les közgazdász képesítés, okleveles közigaz-

gatási menedzser szakképesítés, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az 

Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 

(OKV) elnöksége által a teljes körűen köz-

igazgatási jellegűnek minősített tudományos 

fokozat alapján adott mentesítés,  

- közigazgatási szervnél szerzett legalább két év 

közigazgatási gyakorlat. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 5 évnél hosz-

szabb vezetői gyakorlat,  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-

sok:  

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

ványt, 

- részletes szakmai önéletrajzot eddigi és jelen-

legi munkaköreinek ismertetésével,  

- a munkakör ellátására vonatkozó elképzelése-

ket,  

- iskolai végzettséget, képesítést igazoló doku-

mentumok másolatát, közigazgatási vagy jogi 

szakvizsgát tanúsító oklevél másolatát, 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy szemé-

lyes adatainak a pályázatban részvevő szemé-

lyek általi megismeréséhez hozzájárul. 

 

A pályázat benyújtásának feltételei: A Somogy Me-

gyei Önkormányzat Főjegyzőjének címére „Pályázat 

megyei aljegyzői munkakör betöltésére” jeligével kell 

benyújtani. (7400 Kaposvár, Fő u. 10.) 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A mun-

kakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-

hető. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2012. decem-

ber 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt 

dr. Vörös Tamás nyújt a 82/898-246-os telefonszámon.  

 

A pályázat benyújtásának módja: A Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével 

(7400 Kaposvár, Fő u. 10.). Kérjük, a borítékon feltün-

tetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító szá-

mot, SMÖ/2013/2012., valamint a munkakör megne-

vezését: megyei aljegyző.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Somogy 

Megyei Közgyűlés elnöke dönt a főjegyző javaslata 

alapján.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 

31. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. de-

cember 15. 

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatá-

si Intézet. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv a 

Nemzeti Közigazgatási Intézet részére megküldött 

adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot 

kiíró szerv felel.  

 

58/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

A megyei önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

koncepciójáról 

 

1./  A Somogy Megyei Közgyűlés a 2013. évi költ-

ségvetési koncepcióját elfogadja.  

 

2./  A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a koncepcióban 

foglaltak alapján összeállított 2013. évi költségve-

tési rendelet-tervezetet terjessze a közgyűlés elé.  

 

Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

Határidő:  2013. február 28. 

 

59/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

A Kaposvár, Rómahegy 88., 18216/7 hrsz-ú ingatla-

non megvalósuló beruházáshoz megadott tulajdono-

si hozzájáruló nyilatkozat módosításáról, és haszná-

lati szerződés megkötéséről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a határozat 1. sz. 

mellékletét képező Tulajdonosi Hozzájáruló Nyi-

latkozatot az ott rögzített tartalommal jóváhagyja. 

 

 Felelős:   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

 Határidő: azonnal 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a határozat 2. sz. 

mellékletét képező Használati Szerződést az ott 

rögzített tartalommal jóváhagyja. 

 
 Felelős:   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

 Határidő: azonnal
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60/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

A Kaposvár, Rómahegy 88., 18216/7 hrsz-ú ingatlan 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

tulajdonába adásáról, és Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával a Fő utca 10. sz. alatti 

ingatlan Rippl-Rónai Múzeum által használt részére 

vonatkozó üzemeltetési megállapodásról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a határozat 1. sz. 

mellékletét képező Ingatlan átadás-átvételi megál-

lapodást az ott rögzített tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős:   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a határozat 2. sz. 

mellékletét képező Térítésmentes használati jogot 

alapító megállapodást az ott rögzített tartalommal 

jóváhagyja. 

 
Felelős:   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 

 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés a határozat 3. sz. 

mellékletét képező Ingatlan üzemeltetési megál-

lapodást az ott rögzített tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős:   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 

 

4. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza el-

nökét az e határozat szerinti megállapodások alá-

írására, valamint a megállapodásokhoz kapcsoló-

dó további szükségszerű jognyilatkozatok megté-

telére, további kiegészítő megállapodások aláírá-

sára. 

 

Felelős:   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

Határidő: azonnal 
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1. melléklet a 60/2012.(XI.30.) közgyűlési határozathoz 

 

Ingatlan átadás-átvételi megállapodás 

 

Amely létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat (7400 Kaposvár, Fő u. 10.; képviseli Gelencsér 

Attila a közgyűlés elnöke; pénzügyi ellenjegyző: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző; törzsszám: 15396004; 

adószám: 15396004-1-14) mint átadó, 

 

másrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.; képviseli Szita 

Károly polgármester; pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató; törzsszám: 731597; adószám 

15731591-2-14) mint átvevő között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. A  Somogy Megyei Önkormányzat átadó jelen megállapodás aláírásával ingyenesen Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata átvevő kizárólagos tulajdonába adja az ingatlan-nyilvántartásba a kaposvári 

18216/7. hrsz. alatt felvett, kivett múzeum megnevezésű, 2 ha 770 m2 alapterületű ingatlant. Az 

ingatlan a valóságban 7400 Kaposvár, Rómahegy 88. sz. alatti Rippl-Rónai Emlékmúzeumnak helyet 

adó Rippl-Rónai villának, ehhez tartozó múzeumi célt szolgáló további épületeknek és földterületnek 

felel meg. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átvevő az 1. pontban írott ingatlant jelen megállapodás 

aláírásával 2013. január 02-án tulajdonába átveszi. 

 

3. Szerződő felek egyezően megállapítják, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan Rippl-Rónai 

Emlékmúzeum megnevezéssel műemléki védettség alatt áll, azt III/2. alatt az E.ON Dél-Dunántúli 

Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog terheli. 

 

4. Átadó ezúton feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban megnevezett 

ingatlanra átvevő tulajdonjoga átadás címén bejegyzésre kerüljön. 

 

5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlant a Somogy Megyei Múzeumok 

Igazgatósága használja. 

 

6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan átvevő birtokába adására 2013. január 2. 

napjával kerül sor. Átvevő ezen időponttól viseli a tulajdonost terhelő terheket és húzza a tulajdonost 

illető hasznokat. A birtokbaadás kapcsán annak megtörténtekor felek által megjelölt személyek az 

ingatlan használójának képviselője jelenlétében átadás-átvételi jegyzőkönyvet és leltárt vesznek fel az 

ingóságokról, valamint egyidejűleg rögzítik a közüzemi mérőórák állását. 

 

7. Szerződő felek rögzítik, hogy az átadó számviteli nyilvántartása szerint az ingatlan bruttó értéke 

59.082.685,-Ft, 2012. december 31-ig elszámolt értékcsökkenése 5.969.762,-Ft, nettó értéke 

53.112.923,-Ft. Az átadásra kerülő ingóságok az 1. sz. melléklet szerint érték nélkül vannak 

nyilvántartva. 

 

8. Az átadásra kerülő ingatlan és ingóeszközök eszközönkénti mennyiségi és érték adatait jelen 

megállapodás mellékletét képező tételes eszközlista tartalmazza. 

 

9. Felek rögzítik, hogy közöttük Konzorciumi Együttműködési Megállapodás született a DDOP-2.1.1/A-

2F-2009-0002 azonosító számú, „Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése” c. projekt Rippl-Rónai 

Emlékmúzeum projektelem megvalósítása céljából 2010. április 30-i dátummal, továbbá háromoldalú 

Megállapodás született a Magyar Államkincstár bevonásával a projekt átadót érintő önrész 

finanszírozásának biztosítása céljából 2012. június 27-i dátummal. Felek rögzítik továbbá, hogy 

közöttük 2012. október 30-án Megállapodás született átadó által előbbi projekthez kapcsolódó egyes 

szerződések önrészének és támogatástartalmának kifizetése tárgyában. 

 

10. Felek rögzítik, hogy a 9. pontban jelölt projektelem kapcsán külön megállapodást kötnek az ingatlan 

átadást követő  további feladatokra. Felek rögzítik, hogy a pályázattal kapcsolatos, projektelemet érintő 

mindennemű fenntartási, elszámolási, bejelentési és egyéb a projekt megvalósítása során, illetve azzal 

kapcsolatosan későbbiekben a használatba vételi engedélyezési eljárás során felmerült, szintén 

projektelemet érintő kötelezettség a szerződés tárgyát képező ingatlan 2013. január 02-án történő 

tulajdonjogának változására tekintettel ettől az időponttól átvevőt terheli. 
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11. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező ingatlan átvevő részére történő átadásának 

időpontjától átadót e szerződés 9. pontjában rögzített Megállapodásokból eredően – a 

tulajdonosváltozásra tekintettel – semminemű további kötelezettség nem terheli. 

 

12. Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződés szerkesztésének költségei, a földhivatali eljárási 

díjak, valamint e szerződéssel kapcsolatos egyéb esetlegesen felmerülő költségek átvevőt terhelik. 

 

13. Szerződő felek kijelentik, hogy átadó és átvevő mindketten törvényesen megalakult és működő 

magyarországi önkormányzatok. Szerződő felek megállapítják, hogy jelen megállapodás 

érvényességéhez Somogy Megye Közgyűlése és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyása 

szükséges. 

 

14. Átvevő jelen okirat megszerkesztésével és a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos Földhivatal előtti 

eljárásban történő képviseletével megbízza a Kaposvári 7. sz. Ügyvédi Irodát dr. Szijártó Attila ügyvéd 

(Kaposvár, Csokonai u. 2. ) ügyintézésében.  

Átadó szerződésbeli nyilatkozatai megtétele és képviselője, pénzügyi ellenjegyzője aláírásának 

ellenjegyzésével saját jogi képviselőjét bízza meg.  

 

 

Szerződő felek jelen átadási szerződést elolvasást és megfelelő értelmezést követően, mint az akaratukkal 

mindenben egyezőt aláírták. 

 

 

Kelt: Kaposváron, 2012. …………………….. hó ……………………napján 

 

                  ……………………………….                       ………………………………….. 

                                     Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonos, átadó 

                               képviseletében                                              pénzügyi ellenjegyzőként 

                         Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke          dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

 

A szerződést átadó vonatkozásában ellenjegyeztem: 

Kelt: Kaposvár, 2012. …………………….. hó ……………………napján 

 

…………………………………………………. 

ügyvéd 

 
 

Kelt Kaposváron, 2012. …………………. hó ……………………napján 

 

 

                 ………………………………..              ………………………………… 

                          Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata átvevő 

                   képviseletében                                   pénzügyi ellenjegyzőként 

             Szita Károly polgármester              Molnár György gazdasági igazgató 

 

Szerkesztettem és ellenjegyeztem: 

Kaposvár, 2012. …………………….hó ………………….napján 

 

Záradék: 

 

Fenti megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ……../2012. (     ) közgyűlési határozatával 

jóváhagyta. 

 ……………………………….  

       dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 

Záradék: 

Fenti megállapodást a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 60/2012. ( XI.30.) közgyűlési határozatával 

jóváhagyta.  

 ……………………………….    

 Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

849 
_______________________________________

                                                                 Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________________________

2012/8 
_______



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850 
_______________________________________

                                                                 Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________________________

2012/8 
_______



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851 
_______________________________________

                                                                 Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________________________

2012/8 
_______



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852 
_______________________________________

                                                                 Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________________________

2012/8 
_______



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

853 
_______________________________________

                                                                 Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________________________

2012/8 
_______



2. melléklet a 60/2012.(XI.30.) közgyűlési határozathoz 

 

Térítésmentes használati jogot  

alapító megállapodás 
 

Amely létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat (7400 Kaposvár, Fő u. 10.; képviseli Gelencsér 

Attila a közgyűlés elnöke; pénzügyi ellenjegyző: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző; törzsszám: 153960o4; 

adószám: 15396004-1-14) mint tulajdonos, 

 

másrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.; képviseli Szita 

Károly polgármester; pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató; törzsszám: 731597; adószám 

15731591-2-14) mint használatra jogosult között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1./ Szerződő felek egyezően megállapítják, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló, a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján a 

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata területén működő 

tagintézményei 2013. január 1. napjától kezdődően megyei hatókörű városi múzeumként működnek Kaposvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában. 

2./ Szerződő felek egyezően megállapítják, hogy a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai József 

Múzeum tagintézménye a Somogy Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-

nyilvántartásba a kaposvári 12. hrsz. alatti ingatlanban (Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti megyeháza épületében) 

működik. 

3./ Szerződő felek a fenti 1-2. pontokban írottakra tekintettel  jelen megállapodás aláírásával térítésmentesen 

kizárólagos használati jogot alapítanak  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata javára az ingatlan-

nyilvántartásba a kaposvári 12. hrsz. alatt felvett, kivett megyeháza és múzeum megnevezésű ingatlan 2.330,78 

m2 alapterületű részére 2013. január hó 1. napjától kezdődően abból a célból, hogy ott a fenntartásában levő fent 

megjelölt múzeumot működtesse. 

4./ A Somogy Megyei Önkormányzat ezúton feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. 

pontban megnevezett ingatlan 2.330,78 m2 alapterületű részére Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

használati joga átadás címén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

 

5./ Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt kizárólagos használati joggal 

érintett 2.330,78 m2 alapterület megfelel a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai József 

Múzeum tagintézménye által jelenleg is  használt alábbi ingatlanrészeknek: 

 

- az épület alagsorában a keleti szárnyon található, a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező alaprajzon narancs 

színű vonallal határolt összesen 247,19 m2 alapterületű helyiségcsoportnak. 

- az épület földszintjén  a keleti szárnyon található, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező alaprajzon narancs 

színű vonallal határolt összesen 644,20 m2 alapterületű helyiségcsoportnak és a nyugati szárnyon található 52,29 

m2 alapterületű helyiségnek 

 

- az épület I. emeletén  a keleti szárnyon található, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező alaprajzon narancs 

színű vonallal határolt összesen 663,88 m2 alapterületű helyiségcsoportnak  

- az épület II. emeletén  a keleti és nyugati szárnyon található, a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képező 

alaprajzon narancs színű vonallal határolt összesen 723,22 m2 alapterületű helyiségcsoportnak. 

 

6./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező alaprajzon 

sárga színű vonallal határolt lépcsőházát, közlekedőjét, portáját, vendég illemhelyét, előcsarnokát közösen 

használják. Az ingatlan egyéb az alaprajzon kék színű vonallal határolt részei, mindösszesen 3165,54 m2 

alapterületű rész a tulajdonos Somogy Megyei Önkormányzat kizárólagos használatában maradnak. 

Tulajdonos vállalja, hogy az ingatlan udvarán keresztül folyamatos, gépjárművel történő bejárást biztosít 

Használatra jogosult részére az épületbe történő beszállítás megvalósítása céljából. A beszállítás idejére történő 

megállás, parkolás rendjét Tulajdonos által elkészített Házirend szabályozza, amelyben foglaltak betartásáért 

Használatra jogosult felelős. 
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Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a  Tulajdonos az udvar alsó szintjén Használatra jogosultnak 6 db 

parkolóhely kizárólagos használatát biztosítja e megállapodás 8. pontjában hivatkozott Üzemeltetési 

Megállapodás 3.2 pontja szerint.  

 

7./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen használati jogot Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata számára azon időtartamra biztosítják, amíg a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, illetve 

ennek esetleges jogutódja a nevezett önkormányzat fenntartásában a kaposvári 12. hrsz. alatti ingatlanban 

működik. Amennyiben a múzeum fenntartását bármely okból nem Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

látná el, vagy erre a célra a kaposvári 12. hrsz. alatti ingatlan szerződésben megjelölt részét nem, vagy csak 

részben venné igénybe, úgy a szerződés megszűnik, illetve a felek közösen módosítják. Ez esetben a szerződő 

felek külön nyilatkozatot állítanak a használati jog ingatlan-nyilvántartásból való törlése, illetve módosítása 

céljából. 

 

8./ Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan fenntartási költségeinek a felek által történő viselése 

tárgyában egymással - jelen megállapodással egyidőben - külön megállapodást kötnek. 

  

9./ Használatra jogosult tudomásul veszi, hogy Tulajdonos DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 azonosítószámon 

pályázatot nyújtott be „Kaposvári vígasságok terének kialakítása” címmel, amelyet K-2012DDOP-2.1.1/A.B.-

12.-0065193/151 iktatószámon a DDRFÜ Nonprofit Kft. befogadott. Használatra jogosult tudomásul veszi, hogy 

fenti projekt érinti általa – e szerződés tárgyát képező ingatlan 3. pontja szerint – kizárólagosan használt 

ingatlanrészt. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a projekt megvalósítása előtt, a projekttel érintett ingatlanrészek 

helyett biztosítandó használati jog tekintetében külön megállapodást kötnek. 

 

10./Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződés szerkesztésének költségei, továbbá a földhivatali eljárási 

díjak Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint  használatra jogosultat terhelik. 

 

11./ Felek megállapodnak abban, hogy a 7. ponton túl e megállapodás  bármelyik fél részéről indokolási 

kötelezettség nélküli a naptári év végére történő rendes felmondással (egyoldalú, írásbeli nyilatkozat) 6 hónapos 

felmondási idő elteltével felmondható. 

 

12./ Szerződő felek kijelentik, hogy átadó és átvevő mindketten törvényesen megalakult és működő 

magyarországi önkormányzatok. Szerződő felek megállapítják, hogy jelen megállapodás érvényességéhez 

Somogy Megye Közgyűlése és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyása szükséges. 

 

13./ Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata használatra jogosult jelen okirat megszerkesztésével és a 

tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos Földhivatal előtti eljárásban történő képviseletével megbízza a Kaposvári 

7. sz. Ügyvédi Irodát dr. Szijártó Attila ügyvéd (Kaposvár, Csokonai u. 2. ) ügyintézésében. Átadó szerződésbeli 

nyilatkozatai megtétele és képviselője, pénzügyi ellenjegyzője aláírásának ellenjegyzésével saját jogi 

képviselőjét bízza meg. 

 

Szerződő felek jelen átadási szerződést elolvasást és megfelelő értelmezést követően, mint az akaratukkal 

mindenben egyezőt aláírták. 

 

Kelt Kaposváron, 2012. ………………..  hó ……………………napján 

 

                  ……………………………….                       ………………………………….. 

                                     Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonos 

                               képviseletében                                              pénzügyi ellenjegyzőként 

                         Gelencsér Attila elnök                               dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

 

A szerződést átadó vonatkozásában ellenjegyeztem: 

Kelt, Kaposvár, 2012. …………………….hó ……………………..napján 

 

……………………………………….. 

ügyvéd 
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Kelt Kaposváron, 2012. november hó              napján 

 

                           ………………………………..              ………………………………… 

                        Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata használatra jogosult 

                              képviseletében                               pénzügyi ellenjegyzőként 

                  Szita Károly polgármester                Molnár György gazdasági igazgató 

 

Szerkesztettem és ellenjegyeztem:  Kaposvár, 2012. 11. 

 
Záradék: 

 

Fenti megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ……../2012. (     ) közgyűlési határozatával 

jóváhagyta. 

 ……………………………….  

       dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 

Záradék: 

Fenti megállapodást a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 60/2012. ( XI.30.) közgyűlési határozatával 

jóváhagyta. 

 

 

   ……………………………….. 

 Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 
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3. melléklet a 60/2012.(XI.30.) közgyűlési határozathoz 

 

Megállapodás  
a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről  

 

Amely létrejött egyrészről a Somogy Megyei Önkormányzat (törzsszám: 15396004; adószám: 15396004-1-14, 

képviseli Gelencsér Attila a Közgyűlés elnöke; pénzügyi ellenjegyző: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző) 7400 

Kaposvár, Fő u. 10., mint tulajdonos, 
 

másrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (törzsszám: 731597; adószám 15731591-2-14, 

képviseli Szita Károly polgármester; pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató) 7400 Kaposvár, 

Kossuth tér 1.,mint használatra jogosult között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szerződő felek egyezően megállapítják, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló, a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján a 

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata területén működő 

tagintézményei 2013. január 1. napjától kezdődően megyei hatókörű városi múzeumként működnek Kaposvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában. 

 

2.Szerződő felek egyezően megállapítják, hogy a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai József 

Múzeum tagintézménye a Somogy Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-

nyilvántartásba a kaposvári 12 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan Fő utca felöli 

épületében (a továbbiakban: ingatlan) működik. 

 

 

3. Szerződő felek a fenti 1-2. pontokban írottakra tekintettel a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatti ingatlan 

mindösszesen 6204,93 m2 területének – a jelen megállapodás mellékletét képező kimutatás alapján összesen – 

2330,78 m2 alapterületű részére 2013. január hó 1. napjától kezdődően térítésmentes használati jogot alapítottak 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. A Tulajdonos által kizárólagosan használt ingatlanrész 

területe 3165,54 m2, felek által közösen használt ingatlanrész területe: 708,61 m2. 

Felek előzőek alapján megállapítják, hogy Használatra jogosult az ingatlan teljes területének 37,56%-át, 

tulajdonos 51,02%-át használja. A közös használatú helyiségek az össz ingatlan területnek 11,42%-át teszik ki. 

Felek megállapodnak abban, hogy a közösen használt területek az alábbiak: lépcsőház, közlekedő, porta, vendég 

illemhely, előcsarnok. 

 

3.1 Portaszolgálati teendők ellátása 

Felek megállapodnak abban, hogy portaszolgálati feladatokat alábbiak szerint látják el: 

- a portaszolgálati feladatokat 2 fő főállású munkavállaló látja el, amelyből 1 fő főállású, feladatellátásra 

megfelelő képesítéssel és kazánfűtői képesítéssel rendelkező munkavállaló bére és járulékai 

megfizetésére Használatra jogosult köteles és amely munkavállaló osztott munkakörben lát el 

portaszolgálati és kazánfűtői tevékenységet, 

- 1 fő főállású munkavállaló – ugyancsak osztott munkakörben lát el portaszolgálati és kazánfűtői 

tevékenységet - bére és járulékai megfizetésére Tulajdonos köteles figyelembe véve e megállapodás 4.6 

pontjában foglaltakat, 

- felek megállapodnak abban, hogy a portaszolgálati feladatokat ellátók helyettesítéséről  (betegség, 

szabadságolás miatt) Használatra jogosult gondoskodik belső ideiglenes átcsoportositással, 

helyettesitéssel. 

 

Felek megállapodnak abban, általuk kizárólagosan használt ingatlanrészek gondnoki teendőit külön-külön 

alkalmazott gondnokkal látják el, a közös használatú ingatlanrészek gondnoki feladataiért Tulajdonosnál 

alkalmazásban álló gondnok felel. Használatra jogosult tudomásul veszi, hogy Tulajdonos alkalmazásában álló 

gondnok látja el a portaszolgálattal kapcsolatos irányítói tevékenységet együttműködve a múzeum mindenkori 

igazgatójával és Használatra jogosultnál állományban lévő gondnokkal. 

 
3.2 A parkoló használatának szabályai  

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a parkoló alsó részén Tulajdonos Használatra jogosultnak 6 db 

parkolóhely kizárólagos használatát biztosítja alábbiak szerint: 

Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a parkoló általa kijelölt részén Használatra jogosult 6 db parkolóhelyet saját 

költségén billenő parkolózárral lásson el.  
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4. Szerződő felek a 3. pontban írt ingatlanrész üzemeltetésének módjáról és az üzemeltetési költségek 

megosztásáról az alábbiak szerint állapodnak meg.  

 

4.1. Az áramdíj fizetésénél az elszámolás alapja egyrészt a kizárólagosan használt helyiségek 

alapterületeinek 3. pontban rögzített aránya, másrészt a közösen használt ingatlanrészek vonatkozásában 

Tulajdonos 57,6%-ban, Használatra jogosult 42,4%-ban viseli a költségeket.  

 

4.2. A vízdíj fizetése a használatba adott ingatlanrészre vonatkozó külön vízóra leolvasása alapján történik. 

 

4.3. A szemétszállítás díja a feleket külön-külön terheli a szolgáltatóval megkötött egyedi szerződésük 

alapján.  

 

4.4. A fűtés műszaki szétválasztása nem megoldható. A fűtésdíj elszámolása egyrészt a kizárólagosan 

használt fűtött területek lm3 arányában történuik,  másrészt a közösen használt ingatlanrészek 

vonatkozásában Tulajdonos 57,6%-ban, Használatra jogosult 42,4%-ban viseli a költségeket. 

 

4.5. A kazán karbantartását a Tulajdonos köteles elvégeztetni. A felmerülő költségek elszámolása a 

kizárólagosan használt fűtött területek lm3 arányában, másrészt a közösen használt ingatlanrészek 

vonatkozásában Tulajdonos 57,6%-ban, Használatra jogosult 42,4%-ban viseli a költségeket. 

 

4.6. A kazánfűtéssel kapcsolatos feladatok ellátására és e feladatokat ellátó személyek alkalmazására a 3.1 

pont rendelkezései irányadóak. 

 

4.7. Felek megállapítják, hogy a két fél által kizárólagosan használt ingatlanrészek önálló 

riasztórendszerekkel rendelkeznek. Használatra jogosult kötelessége az általa kizárólagosan használt 

ingatlanrész távfelügyeleti díjának és karbantartási díjának fizetése. A közös használatú ingatlanrészek 

riasztó távfelügyeleti díját és karbantartási díját Tulajdonos fizeti, e díjnak 50%-át elszámolási 

kötelezettséggel továbbszámlázza Használatra jogosult felé.  

 

4.8. Felek az általuk kizárólagosan használt ingatlanrészek takaríttatásáról önállóan gondoskodnak. A közös 

helyiségek takaríttatásáról, valamint a hó- és síkosságmentesítésről (a továbbiakban: takarítás) a Tulajdonos 

gondoskodik. Tulajdonos jogosult elszámolás alapján a takarítással felmerült kiadások 50%-ának 

továbbszámlázására Használatra jogosult felé.  

 

4.9. Felek az általuk kizárólagosan használt ingatlanrészek karbantartásáról önállóan gondoskodnak. A 

közös helyiségek karbantartásáról a Tulajdonos gondoskodik. Tulajdonos jogosult a karbantartással 

felmerült kiadások 42,4%-ának továbbszámlázására Használatra jogosult felé. Tulajdonos köteles a közös 

helyiségek felmerülő karbantartási munkáiról a Használatra jogosultat előzetesen tájékoztatni, illetve köteles 

Használatra jogosult felé elszámolni. 

 

5. Felek megállapodnak, hogy az ingatlan vagyon- és felelősségbiztosításáról a Tulajdonos gondoskodik. 

Tulajdonos jogosult a biztosítási díj továbbszámlázására Használatra jogosult felé az alábbiak szerint: 

a.) Használatra jogosult által kizárólagosan használt ingatlanrész vonatkozásában a díj 3. pont szerinti %-át, 

b.) a közös használatú helyiségekre eső díjrész 42,4%-át. 

 

6. A Felek megállapodnak, hogy a fentiekben rögzített költségek számlázása havonta utólag, 8 napos fizetési 

határidővel történik, valamint a továbbszámlázásra kerülő költségek alapjául szolgáló bizonylatokba kölcsönösen 

jogosultak betekinteni. Használatra jogosult megbízásából a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, mint 

használatra jogosult költségvetési szerve jár el. A számlázott és továbbszámlázott költségeket az alábbi 

számlaszámokra kell utalni feleknek: Somogy Megyei Önkormányzat: 10039007-00313955, költségvetési 

szerveként a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetési számlájára. 

 

7. Felek megállapodnak, hogy a Használatra jogosult az épület szerkezetét is érintő átalakítást saját költségén és 

a Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása alapján végezhet, valamint ha indokolt, Használatra jogosultnak be 

kell szereznie a Műemlékvédelmi Hatóság hozzájárulását. 

 

8. Használatra jogosult foglalkoztatottjai által okozott vagy érdekkörében felmerült hibák javításának költségét a 

Használatra jogosult viseli. 
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Jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták rendezésére a felek kaposvári székhelyű 

hatáskörrel bíró bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

9. Felek megállapítják, hogy e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi felek között 2012. ………. 

hó………napján létrejött és a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 59/2012.(XI.30.) közgyűlési 

határozattal, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által …….. sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott, e 

megállapodás tárgyát képező ingatlanrészre vonatkozó „Térítésmentes használati jogot alapító megállapodás”. 

 

10. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodást 2013. január 1-től a 9. pont szerinti „Térítésmentes használati 

jogot alapító megállapodás” 7. pontjában meghatározott időtartamra kötik. 

 

11. Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás érvényességéhez a Somogy Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása szükséges. 

 

E szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

 

Kaposvár, 2012. …………………………….…. 

 

 

…………………………….. ……………………………….. 

Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseli képviseli 

Gelencsér Attila elnök Szita Károly polgármester 

  

………………………….. ……………………………. 

pénzügyi ellenjegyző pénzügyi ellenjegyző 

Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Molnár György gazdasági igazgató 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

Fenti megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ……../2012. (     ) közgyűlési határozatával 

jóváhagyta. 

 ……………………………….  

       dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 

Záradék: 

Fenti megállapodást a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 60/2012. ( XI.30.) közgyűlési határozatával 

jóváhagyta. 

 

         ……………………………….. 

       Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 
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KAPOSVÁR, FŐ U. 10. - MÚZEUM 
 

Múzeum által használt 
helyiségek 

Fűtetlen 
m2 

Fűtött 
m2 

SM Önk. Által használt 
helyiségek 

Fűtetlen 
m2 

Fűtött 
m2 

Közösen használt 
helyiségek 

Fűtetlen 
m2 

Fűtött 
m2   

Alagsor   

Raktár 41,94   Install. rak. (2 db) 45,53           

Közlekedő 13,47   Raktárak (13 db) 225,21           

Raktár 12,67   Közlekedő 82,85           

Raktár 11,37   Wc. 2,68           

Raktár 13,34   Zuhanyzó 4,54           

Közlekedő 22,15   Garázs 54,64           

Raktár 14,51   Garázs 55,73           

Lépcsőház 15,26   Garázs 71,02           

Raktár 30,5   Garázs 40,37           

Garázs 45,46   Raktárak (13 db) 10,04           

Raktár 26,52   Lépcsőház 14,04           

Alagsor összesen 247,19     606,65         853,84 
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Múzeum által használt 
helyiségek 

Fűtetlen 
m2 

Fűtött 
m2 

SM Önk. Által használt 
helyiségek Fűtetlen 

m2 
Fűtött 

m2 

Közösen használt 
helyiségek 

Fűtetlen 
m2 Fűtött 

m2 
  

Földszint   

Közművelődés   32,79 Számtech.   16,09 Keleti lépcsház 37,39     

Grafika   13,24 Gondnok   20,12 Lépcsőház nyugati 19,05     

Grafika   11,85 Raktár   22,44 Porta   21,3   

Közművelődés   34,37 Előtér   21,18 Vendég Wc.   18,32   

Kincses szoba   8,09 Titkárnő   23,4 Előcsarnok 263,51     

Számitástechn.   15,47 Aljegyző   33,63         

Könyvtár   11,82 Ügyintéző   19,14         

Könyvtár   15,51 Vezető   37,93         

Könyvtár   16,1 Ügyintéző   19,95         

Könyvtár   15,56 Előtér   5,11         

Könyvtár   16,15 Tea k.ha   9,45         

Személyz.Wc.   10,9 Előtér   7,42         

Előtér   6,59 Iktató   20,57         

Kutató szob.   14,87 Közlekedő   40,61         

Wc.blokk   15,88 Ügyintéző   14,29         

Foglalkoztató   40,92 Közlekedő   21,39         

Kiállítótér   149,36 Wc. Blokk   31,65         

Raktár   14,34 Wc. Blokk   10,97         

Teremőr   14,34 Közlekedő   7,98         

Pénztár   19,09 Ügyintéző   21,13         

Közlekedő   38,78 Ügyintéző   18,4         

Közlekedő   56,81 Ügyintéző   18,66         

56-os terem   52,7 Ügyintéző   19,02         

Foglalkoztató, tárgyaló   52,29 Ügyintéző   19,18         

Lépcsőház 18,67   Ügyintéző   19,1         

      Ügyintéző   22,56         

      Ügyintéző   20,29         

      Ügyintéző   18,86         

      Ügyintéző   20,59         

      Ügyintéző   18,79         

      Lépcsőház   39,1         

      Közlekedő   68,7         

      Vezető   22,61         

      Vezető   20,31         

      Titkárság   14,49         

      Lépcsőház 5,35           

Földszint összesen: 18,67 677,82   5,35 765,11   319,95 39,62 1826,52 

865 
_______________________________________

                                                                 Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________________________

2012/8 
_______



 

 

 

Múzeum által használt 
helyiségek 

Fűtetlen 
m2 

Fűtött 
m2 

SM Önk. Által használt 
helyiségek 

Fűtetlen 
m2 

Fűtött 
m2 

Közösen használt 
helyiségek 

Fűtetlen 
m2 

Fűtött 
m2   

I. EMELET   

Igazgató 0 36,63 Tárgyaló   52,29 Lépcsőház 126,95     

Igazgató helyettes   17,46 Díszterem   213,32 Közlekedő 49,94     

Titkárnő   17,57 Közlekedő   87,06         

Gazdasági Hivatal   34,97 Raktár   9,18         

Diszponibilis helyiség   8,14 Iroda   66,85         

Közlekedő   48,73 Előtér   12,8         

Pénztár   16,88 Iroda   17,73         

Előtér   15,32 Iroda   42,74         

Gazdasági Hivatal   27,28 Iroda   21,55         

Biztonsági szoba   9,18 Iroda   22,5         

Kiállítótér   36,86 Iroda   22,27         

Kiállítótér   7,1 Iroda   20,66         

WC-blokk   28,3 Teakonyha   7,26         

Közlekedő   62 WC-blokk   32,85         

Természettudomány 
kiállítás   53,77 WC-blokk   10,78         

Teakonyha   10,45 Lépcsőház   37,86         

Videoterem   24,59 Iroda   18,4         

Kiállítótér   100,95 Iroda   20,59         

Kiállítótér   107,7 Iroda   19,47         

      Iroda   19,86         

      Iroda   19,33         

      Iroda   20,14         

      Iroda   22,45         

      Iroda   21,66         

      Iroda   19,59         

      Diszponibilis helyiség   4,94         

      Titkárnő   20,68         

      Vizesblokk   3,68         

      Főjegyző   31,75         

      Alelnök   22,99         

      Titkárnő   20,07         

      Közlekedő   69,08         

I. Emelet összesen:   663,88     1032,38   176,89   1873,15 
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Múzeum által használt 
helyiségek 

Fűtetlen 
m2 

Fűtött 
m2 

SM Önk. Által használt 
helyiségek 

Fűtetlen 
m2 

Fűtött 
m2 

Közösen használt 
helyiségek 

Fűtetlen 
m2 

Fűtött 
m2   

II. EMELET   

Gyüjtemény   260,3 Galéria   43,15 Lépcsőház 126,95     

WC-blokk   11,4 Képzőművészet   37,48 Közlekedő 45,2     

WC-blokk   15,94 Képzőművészet   38,32         

Új kiállítótér   23,8 Képzőművészet   12,39         

Közlekedő   41,52 Képzőművészet   16,88         

Közlekedő   31,21 Képzőművészet   25,55         

Ügyintéző   25,47 Képzőművészet   36,63         

Ügyintéző   25,88 Képzőművészet   20,07         

Iroda   17,1 Képzőművészet   13,42         

Vezető   38,92 Előtér   3,48         

Titkárság   43,11 Közlekedő   74,89         

Közlekedő   36,06 Diszponibilis helyiség   14,44         

Adminisztráció   13,12 Iroda   22,68         

Tárgyaló   35,37 Iroda   19,47         

Vezető   46,96 Iroda   19,27         

Közlekedő   21,39 Iroda   19,88         

Vizesblokk   35,67 Iroda   20,49         

      Iroda   22,29         

      Iroda   20,89         

      Iroda   21,95         

      WC-blokk   11,28         

      Lépcsőház   37,67         

      Közlekedő   68,15         

      Lépcsőház 6,51           

      Ügyintéző   21,66         

      Iroda   6,99         

      Teakonyha   9,44         

      Előtér   2,9         

      Vezető   20,24         

      Titkárság   18,81         

      Vezető   20,15         

      Ügyintéző   20,65         

      Előtér   7,98         

II. Emelet összesen:   723,22   6,51 749,54   172,15   1651,42 

                    

Alagsor+földszint+I+II. 
emelet mindösszesen: 265,86 2064,92   618,51 2547,03   668,99 39,62 6204,93 

Múzeum által használt terület összesen: 2330,78      

SM Önkormányzat által használt terület összesen: 3165,54      

Közösen használt terület összesen: 708,61      

MINDÖSSZESEN:     6204,93      
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Kaposvár, Fő u. 10. - Múzeum fűtött légköbméter 

 

Múzeum által használt 
helyiségek fűtött lm3-e 

SM Önk. Által használt helyiségek 
fűtött lm3-e 

Közösen használt helyiségek fűtött lm3-e 

 

Alagsor  

0 0 0  

Földszint  

2711,28 3060,44 158,48  

I. Emelet  

2489,55 4639,38 0  

II. Emelet  

2603,6 2543 0  

    

7804,43 10242,82 158,48 18205,73 
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61/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

Somogy és Verőce-Drávamente megyék közös hatá-

ron átnyúló vállalkozásfejlesztési stratégiája 2013-

2020 elfogadásáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a Somogy 

és Verőce-Drávamente megyék közös határon át-

nyúló vállalkozásfejlesztési stratégiája 2013-2020. 

elnevezésű fejlesztési stratégiát.  

 

2. A közgyűlés támogatja, hogy Somogy Megye Terü-

letfejlesztési Koncepciójának és programjának ter-

vezésekor a projekt tevékenységeinek figyelembe 

vételét a Somogy megyében zajló területfejlesztési 

tervezési folyamatnál.  

 

Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2012. november 30. 

 

62/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére 

kötött támogatási szerződések módosítási kérelmei-

ről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat 

mellékletében (1. számú melléklet) szereplő beru-

házások vonatkozásában hozzájárul a támogatási 

szerződések lezárásához, valamint a biztosíték tör-

léséhez. 

 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: 2012. december 15. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat 

mellékletében (2. számú melléklet) szereplő pályá-

zatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szer-

ződések lezárásához, valamint a biztosítékok törlé-

séhez, tekintettel az egyes területfejlesztési és ön-

kormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai tá-

mogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek 

módosításáról szóló 35/2012.(III.9) Korm. rende-

letben foglaltakra. 

 Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 

a pályázatok lezárásához szükséges egyoldalú tá-

mogatói nyilatkozatokat aláírja. 

 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: 2012. december 15. 

 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 

3.1 Bolhás Község Önkormányzata 2006. évi TRFC 

előirányzatból 5.000.000,- Ft támogatásban részesí-

tett „Közösségi ház kialakítása” című, 

TRFC/DD/t/1400094/2006 támogatási szerződés 

1.d pontjában szereplő megvalósulási helyének te-

lekmegosztás következtében 134 hrsz-ről 134/1 

hrsz-re történt változásához. A fejlesztéssel érintett 

ingatlan adás-vétel következtében az Önkormányzat 

tulajdonába került. A Bolhási Református Egyház-

község, mint korábbi tulajdonos és az Önkormány-

zat között a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonat-

kozóan használati jog megosztására vonatkozó 

megállapodás jött létre. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2012. december 15. 

 

3.2 Somogyszob Község Önkormányzata 2009. évi 

TEKI előirányzatból 3.300.000,- Ft támogatásban 

részesített „Somogyszob Kossuth L. u. járda felújí-

tás II. ütem” című, 140003609K számú támogatási 

szerződés megvalósulási helyének telekmegosztás 

következtében 484 hrsz-ről 484/1 és 484/3 hrsz-re 

történő változásához. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2012. december 15. 

 

3.3 Somogyszob Község Önkormányzata 2008. évi 

CÉDE előirányzatból 4.000.000,- Ft támogatásban 

részesített „Szent Imre utca járda felújítás” című, 

140003808D számú támogatási szerződés megvaló-

sulási helyének telekmegosztás következtében 444 

hrsz-ről 444/3 hrsz-re történő változásához. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2012. december 15. 

 

3.4 Bedegkér Község Önkormányzata 2009. évi TEKI 

előirányzatból 2.300.000,- Ft támogatásban részesí-

tett „Fő utca járda felújítás I. ütem” című, 

140010409K számú támogatási szerződés megvaló-

sulási helyének telekmegosztás következtében 296 

hrsz-ről 296/2 és 296/3 hrsz-re történő változásá-

hoz.  

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2012. december 15. 

 

3.5 Balatonboglár Város Önkormányzata 2009. évi 

CÉDE előirányzatból 3.920.000,- Ft támogatásban 

részesített „Út-, járda és parkoló építés a balaton-

boglári Iskola közben” című, 140013309D számú 

támogatási szerződés megvalósulási helyének te-

lekmegosztás következtében 102 és 99/3 hrsz-ról 

102 és 99/5 hrsz-ra történő változásához. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2012. december 15. 

 

3.6 Nagybajom Város Önkormányzata 2006. évi TRFC 

előirányzatból 5.000.000,- Ft támogatásban részesí-

tett „Egészségház revitalizációja” című, 

TRFC/DD/t/1400019/2006 számú támogatási szer-

ződés megvalósulási helyének telekalakítás követ-

keztében 19 hrsz-ről 4 hrsz-re történő változásához. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2012. december 15. 

 

3.7 Lengyeltóti Város Önkormányzata 2009. évi LEKI 

előirányzatból 6.052.827,- Ft támogatásban részesí-

tett „Lengyeltóti, Csokonai u. 3. sz. alatti gyermek-

védelmi alapellátás épületének homlokzat és tető 

felújítása” című, 140013309D számú támogatási 

szerződés vonatkozásában érintett ingatlan funkció-

jának változásához, valamint az ingatlan bérbeadá-

sához az alábbiak szerint: 

 A jogszabályi előírások változása miatt a gyermek-

védelmi feladatok ellátására nem felelt már meg ez 
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az épület, így annak másik ingatlant kellett biztosí-

tani. A tető és homlokzat felújítással érintett ingat-

lanban továbbra is működik a szolgálati lakás, va-

lamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A 

funkció nélkül maradt épületrészt a Groupama Ga-

rancia Biztosító Zrt. bérli. 

 A fejlesztés megnevezése: „Lengyeltóti, Csokonai 

u. 3. sz. alatti többfunkciós önkormányzati ingatlan 

homlokzat és tető felújítása” 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2012. december 15. 

 

4. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a 

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ré-

szére. 

 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: 2012. december 15. 
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I. Döntés pályázatok lezárásáról
1.  melléklet a 62/2012.(XI.30.) közgyűlési határozathoz

Határozat 

alszáma

Támogatás 

éve
Előirányzat

Támogatási 

szerződés 

száma

Pályázó neve
Beruházás 

megnevezése
Megye

Működtetési 

kötelezettség 

kezdete

Működtetési 

kötelezettség 

vége

Megjegyzés

1 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400

051/2005

Darány Község 

Önkormányzata

Körzeti Közoktatási 

Intézmény Általános 

Iskolájának tetőtér 

beépítése

Somogy 2007.08.01 2012.07.31

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

2 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400

062/2005

Római Katolikus 

Egyházközség 

Vörs

Római Katolikus 

Templom tető-

helyreállítás

Somogy 2007.01.01 2011.12.31

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

3 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400

063/2005

Igal Város 

Önkormányzata

Az Igali Fürdő 

technológiai 

korszerűsítése

Somogy 2007.06.01 2012.05.31

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

4 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400

090/2005

Csurgó Város 

Önkormányzata

Általános iskola 

épületének 

magastetős 

beépítése

Somogy 2007.10.01 2012.09.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

5 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400

021/2005

Berzence Község 

Önkormányzata

Fogszakorvosi 

rendelő bővítése és 

akadálymentesítése

Somogy 2007.10.01 2012.09.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

6 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400

009/

2006

Vízvár Község 

Önkormányzata

Turisztikai 

szálláshely 

kialakítása

Somogy 2007.11.01 2012.10.31

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

jelzálogjog, felhatalmazó 

levél törölhető.
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II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
2. melléklet a 62/2012.(XI.30.) közgyűlési határozathoz

Határozat 

alszáma

Támogatás 

éve

Előirányz

at

Támogatási 

szerződés száma
Pályázó neve Beruházás megnevezése

Működtetési 

kötelezettség 

kezdete

Működtetési 

kötelezettség 

vége a 35/2012. 

(III.9.) Korm. 

Rendelet 

alapján

Záró ellenőrzési jegyzőkönyv, 

illetve záróellenőrzési 

jegyzőkönyvnek minősülő, 

kötelezettségvállalás teljesítés 

tényét megállapító jegyzőkönyv 

felvételének időpontja

Megjegyzés

1 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400032/

2006

Somogyszob 

Község 

Önkormányzata

Óvoda épület bővítése és 

rekonstrukciója 

Somogyszob községben

2007.09.01 2012.08.31 2012.09.19

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

2 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400072/

2006

Somogycsicsó 

Község 

Önkormányzata

Közösségi ház felújítása 2007.06.01 2012.05.31 2012.09.19

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

3 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400063/

2006
Gyékényes Község 

Önkormányzata

Szociális ellátáshoz 

kapcslódó épületbővítés
2007.08.01 2012.07.31 2012.09.19

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

4 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400022/

2006
Alsóbogát Község 

Önkormányzata
Kápolna felújítása 2007.09.01 2012.08.31 2012.09.17

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

5 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400029/

2006

Somogyszentpál 

Község 

Önkormányzata

Községi könyvtár 

felújítása, ifjúsági klub 

kialakítása

2007.06.01 2012.05.31 2012.09.17

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

6 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400044/

2006
Fonyód Város 

Önkormányzata

Magyar Bálint Általános 

Iskola vizesblokkjának 

felújítása

2007.09.01 2012.08.31 2012.09.17

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

7 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400045/

2006
Marcali Város 

Önkormányzata

Marcali Nevelési 

Tanácsadó tetőtér 

beépítése

2007.08.01 2012.07.31 2012.09.17

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

8 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400023/

2006
Csurgó Város 

Önkormányzata
Mesevár Óvoda felújítása 2007.10.01 2012.09.30 2012.10.10

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

9 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400053/

2006
Nágocs Község 

Önkormányzata

Többfunkciós faluház 

részleges felújítása
2007.10.01 2012.09.30 2012.10.24

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.
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II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
2. melléklet a 62/2012.(XI.30.) közgyűlési határozathoz

10 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400040/

2006
Tab Város 

Önkormányzata

Tab város 

szennyvízcsatorna 

hálózatának bővítése

2007.06.01 2012.05.31 2012.08.31

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

11 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400082/

2006 Atád-Kenyér Kft.

Atád-Kenyér Kft. 

Termelési és 

kereskedelmi 

kapacitásbővítése

2008.04.01 2011.03.31 2011.05.15

Támogatási szerződés 

lezárható, a bankgarancia 

valamint a felhatalmazó 

levél törölhető.

12 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400012/

2006
Kálmáncsa Község 

Önkormányzata

Napköziotthonos óvoda 

tető és külső 

épületfelújítása

2007.10.01 2012.09.30 2012.11.12

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

13 2006 TRFC

TRFC/DD/t/1400017/

2006
Lad Község 

Önkormányzata

Orvosi rendelő és védőnői 

szolgálat épületének 

felújítása

2007.10.01 2012.09.30 2012.11.12

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

14 2007 TEKI 140005207K
Szegerdő Község 

Önkormányzata

Sporteszközök 

beszerzése
2007.08.01 2012.07.31 2012.10.03

Támogatási szerződés 

lezárható.

15 2007 LEKI 140001407L

Somogybükkösd 

Község 

Önkormányzata

Közösségi tér 

berendezése
2007.09.01 20121.08.31 2012.10.11

Támogatási szerződés 

lezárható.

16 2007 LEKI 140000907L

Somogybükkösd 

Község 

Önkormányzata

Gépbeszerzés 2007.09.01 20121.08.31 2012.10.11
Támogatási szerződés 

lezárható.

17 2007 LEKI 140003307L

Porrogszentpál 

Község 

Önkormányzata

Közösségi ház 

tetőszerkezetének 

felújítása

2007.10.01 20121.09.30 2012.10.11
Támogatási szerződés 

lezárható.

18 2007 TEUT 140001507U
Balatonlelle Város 

Önkormányzata

Temesvári utca burkolat 

felújítása
2007.10.01 20121.09.30 2012.10.03

Támogatási szerződés 

lezárható.

19 2007 CÉDE 140006407D

Balatonkeresztúr 

Község 

Önkormányzata

Szent István tér 

közvilágítás felújítása, 

fejlesztése

2007.08.01 2012.07.31 2012.10.03
Támogatási szerződés 

lezárható.

20 2007 TEUT 140001407U
Balatonlelle Város 

Önkormányzata

Takács S. utcát a Tabán 

közzel összekötő utca 

burkolat felújítása

2007.10.01 2012.09.30 2012.10.03
Támogatási szerződés 

lezárható.

21 2007 TEUT 140001307U
Balatonlelle Város 

Önkormányzata

Hársfa utca egy részének 

burkolat felújítása
2007.10.01 2012.09.30 2012.10.03

Támogatási szerződés 

lezárható.

22 2007 LEKI 140006407L

Iharosberény 

Község 

Önkormányzata

Iharosberény napközi 

otthonos óvoda 

tetőfelújítása

2007.10.01 2012.09.30 2012.10.11
Támogatási szerződés 

lezárható.
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II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
2. melléklet a 62/2012.(XI.30.) közgyűlési határozathoz

23 2007 LEKI 140001107L
Bonnya Község 

Önkormányzata

Önkormányzat 

tulajdonában lévő 

közösségi ház belső 

kialakítása

2007.10.01 2012.09.30 2012.10.18
Támogatási szerződés 

lezárható.

24 2007 LEKI 140002707L

Somogyvámos 

Község 

Önkormányzata

Általános iskola és óvoda 

vizesblokk felújítási 

munkái

2007.10.01 2012.09.30 2012.10.16
Támogatási szerződés 

lezárható.

25 2007 LEKI 140000207L

Somogyvámos 

Község 

Önkormányzata

Háziorvosi rendelő 

felújítási munkái
2007.09.01 2012.08.31 2012.10.16

Támogatási szerződés 

lezárható.

26 2007 TEKI 140006807K
Pamuk Község 

Önkormányzata

Önkormányzati hivatali 

épület belső felújítása
2007.10.01 2012.09.30 2012.10.16

Támogatási szerződés 

lezárható.

27 2007 CÉDE 140002907D
Zimány Község 

Önkormányzata

Zimány önkormányzati 

épület nyílászárók cseréje
2007.09.01 2012.08.31 2012.10.01

Támogatási szerződés 

lezárható.

28 2007 LEKI 140006907L
Somogyvár Község 

Önkormányzata

Petőfi Sándor utca 

járdafelújítási  munkák
2007.10.01 2012.09.30 2012.10.16

Támogatási szerződés 

lezárható.

29 2007 LEKI 140006807L
Somogyvár Község 

Önkormányzata

Bartók Béla utca 

járdafelújítási  munkák
2007.10.01 2012.09.30 2012.10.16

Támogatási szerződés 

lezárható.

30 2007 CÉDE 140004907D

Magyaratád 

Község 

Önkormányzata

Pázmány Péter tér 

útburkolatának részleges 

felújítása

2007.10.01 2012.09.30 2012.10.18
Támogatási szerződés 

lezárható.

31 2007 TEKI 140002007K
Mike Község 

Önkormányzata

Polgármesteri hivatal 

tárgyalótermének 

felújítása

2007.09.01 2012.08.31 2012.11.08
Támogatási szerződés 

lezárható.

32 2007 TEKI 140002207K
Gige Község 

Önkormányzata

Gige Önkormányzat 

hivatali helyiségének 

bejárati ajtó és nyílászárók 

cseréje

2007.11.01 2012.10.31 2012.11.08
Támogatási szerződés 

lezárható.

33 2007 TEKI 140001107K
Jákó Község 

Önkormányzata

Faluház belső festési 

munkáinak elvégzése
2007.10.01 2012.09.30 2012.11.08

Támogatási szerződés 

lezárható.

34 2007 LEKI 140004407L
Bedegkér Község 

Önkormányzata

Sport és játszópark 

kialakítása
2007.10.01 2012.09.30 2012.10.18

Támogatási szerződés 

lezárható.

35 2007 LEKI 140001907L
Kisbárapáti Község 

Önkormányzata

Konyhai felszerelés 

fejlesztése
2007.09.01 2012.08.31 2012.10.01

Támogatási szerződés 

lezárható.

36 2007 TEKI 140004007K

Zselickisfalud 

Község 

Önkormányzata

Zselickisfalud ravatalozó 

felújítási munkái
2007.08.02 2012.08.01 2012.10.01

Támogatási szerződés 

lezárható.

37 2007 TEUT 140000607U

Magyaregres 

Község 

Önkormányzata

Szabadság tér burkolat 

felújítása
2007.09.01 2012.08.31 2012.10.01

Támogatási szerződés 

lezárható.
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II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
2. melléklet a 62/2012.(XI.30.) közgyűlési határozathoz

38 2007 TEKI 140003407K
Darány Község 

Önkormányzata

Komáromi utca közút 

felújítása
2007.09.01 2012.08.31 2012.09.13

Támogatási szerződés 

lezárható.

39 2007 TEKI 140001007K

Homokszentgyörgy 

Község 

Önkormányzata

Útburkolat felújítás 2007.09.01 2012.08.31 2012.09.13
Támogatási szerződés 

lezárható.

40 2007 LEKI 140001007L

Homokszentgyörgy 

Község 

Önkormányzata

Útburkolat felújítás 2007.09.01 2012.08.31 2012.09.13
Támogatási szerződés 

lezárható.

41 2007 CÉDE 140003607D

Homokszentgyörgy 

Község 

Önkormányzata

Útburkolat felújítás 2007.09.01 2012.08.31 2012.09.13
Támogatási szerződés 

lezárható.

42 2007 CÉDE 140006507D
Gölle Község 

Önkormányzata

Petőfi u. 2/b száma alatti 

polgármesteri hivatal 

épület udvari keleti és déli 

homlokzatának felújítása

2007.09.01 2012.08.31 2012.09.18
Támogatási szerződés 

lezárható.

43 2007 TEKI 140000707K
Gölle Község 

Önkormányzata

Gölle polgármesteri hivatal 

épület udvari nyugati és 

déli homlokzatának 

felújítása

2007.09.01 2012.08.31 2012.09.18
Támogatási szerződés 

lezárható.

44 2007 TEKI 140002607K
Kercseliget Község 

Önkormányzata
Óvodai játszótér felújítása 2007.09.01 2012.08.31 2012.09.18

Támogatási szerződés 

lezárható.

45 2007 CÉDE 140006107D
Mosdós Község 

Önkormányzata

Kossuth L. u. északi oldal 

járdafelújítás
2007.09.01 2012.08.31 2012.09.18

Támogatási szerződés 

lezárható.

46 2007 CÉDE 140005007D
Csoma Község 

Önkormányzata

Kossuth L. u. 36-64. szám 

között járda felújítás
2007.09.01 2012.08.31 2012.09.18

Támogatási szerződés 

lezárható.

47 2007 CÉDE 140000607D
Kercseliget Község 

Önkormányzata

Óvodai játszótér felújítása 

II. ütem
2007.09.01 2012.08.31 2012.09.18

Támogatási szerződés 

lezárható.

48 2007 CÉDE 140006607D

Kaposkeresztúr 

Község 

Önkormányzata

Játszótéri eszközök 

felújítása
2007.10.01 2012.09.30 2012.11.13

Támogatási szerződés 

lezárható.

49 2007 TEUT 140001107U

Kaposkeresztúr 

Község 

Önkormányzata

Ady Endre utca útburkolat 

felújítása
2007.11.01 2012.10.31 2012.11.13

Támogatási szerződés 

lezárható.

50 2007 CÉDE 140000807D
Taszár Község 

Önkormányzata

Petőfi Sándor utca 

járdaépítés
2007.10.31 2012.10.30 2012.11.13

Támogatási szerződés 

lezárható.
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63/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által 

támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja  

 

1.1. Kastélyosdombó Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Helyi 

önkormányzati igazgatási kirendeltség 

kialakítása a helyi községháza épületében” 

című pályázat 140006101K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.2. Komlósd Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Faluház felújítása, 

művelődési házrész” című pályázat 

140004201D számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.3. Fonó Község Önkormányzat 2001.évi CÉDE 

forrásból az „Temető kerítés felújítás” című 

pályázat 140002301D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.4. Pusztaszemes Község Önkormányzat 2000.évi 

TEKI forrásból az „Idősek Klubja és 

helyiségeinek szociális célú fejlesztési mun-

kái” című pályázat 140012420K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.5. Somogyszil Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Körjegyzői hivatal 

felújítása 190 m2” című pályázat 140002601K 

számú támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.6. Barcs Község Önkormányzat 1999.évi TEKI 

forrásból az „Ipari és logisztikai park 

közműveinek kiépítése” című pályázat 

140005799K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését, és utóla-

gosan tudomásul veszi, hogy a támogatott be-

ruházással érintett terület tulajdonosa 2009-től 

a HENKEL Kft. helyett az MPF Kft.   

 

1.7. Babócsa Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Önkormányzat 

tulajdonában lévő intétmény felújítás volt 

Somssich  kastély  tető és homlokzat felújítás 

,27 m2 tető, 254 m2 homlokzat” című pályá-

zat 140000201D számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.8. Lulla Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „Nyugdíjas klub, múzeum 

felújítása” című pályázat 140003401K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.9. Tab Város Önkormányzat 2000.évi TEKI for-

rásból az „Ravatalozó építés” című pályázat 

140012120K számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.10. Kisbárapáti Község Önkormányzat 2001.évi 

TEKI forrásból az „Orvosi szolgálati lakás 

és rendelő felújítása” című pályázat 

140008201K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.11. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Általános 

Iskola épületszárny tetőszerkezetének 

felújítása” című pályázat 140000602K szá-

mú támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.12. Nagyberki Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Körjegyzőségi Hivatal 

felújítása  vizesblokk, bejárat átépítése, 

burkolat csere” című pályázat 140005701D 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.13. Karád Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Életveszélyessé vált  6 

tantermes általános iskola épületének 

felújítása, vizes blokk újjáépítése 80 m2, 

épület felújítása 1134 m2” című pályázat 

140008401D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

1.14. Csoma Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Ady E. u. felújítás” cí-

mű pályázat 140001801D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését. 

 

1.15. Babócsa Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Kastély részleges 

felújítása, /napközi otthon üzemel benne/” 

című pályázat 140001602K számú támoga-

tási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.16. Komlósd Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Öregek napközi 

otthonában parketta burkolat és részben a 

külső nyílászárók cseréje” című pályázat 

140009402K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését, és 

tudomásul veszi, hogy a felújított ingatlan-

ban jelenleg idősek klubja, családsegítő, 

gyermekvédelmi, falugondnoki szolgálat 

központja és a falugazdász székhelye műkö-

dik. 

 

1.17. Potony Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Temetőhöz vezető út 

építése” című pályázat 140010302K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezett-

ségeinek teljesítését. 
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1.18. Somogyaracs Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Somogyaracs 

Község járdájának felújítása  hrsz:156” című 

pályázat 140007702K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését. 
 

1.19. Kapoly Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Beton járda felújítása” 

című pályázat 140001702K számú támoga-

tási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 
 

1.20. Nagyszakácsi Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Járdafelújítás” 

című pályázat 140004402K számú támoga-

tási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 
 

1.21. Nagyszakácsi Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Községháza 

fűtéskorszerűsítés” című pályázat 

140004602K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 
 

1.22. Somogymeggyes Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Járda felújítá-

sa” című pályázat 140001802K számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 
 

1.23. Somogyszob Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Somogyszob és 

Bolhás szenyvíztisztítótelepének építése” 

című pályázat 140007601K számú támoga-

tási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 
 

1.24. Szegerdő Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Járda felújítás 

/Nagymező u., Kossuth u./” című pályázat 

140001902K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 
 

1.25. Somogybabod Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Kerékpárút 

építése” című pályázat 140004801K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezett-

ségeinek teljesítését. 
 

1.26. Kastélyosdombó Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Községháza 

fűtéskorszerűsítése hrsz: 112   Fő u. 73     

fűtött lég m3 542” című pályázat 

140012302K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 
 

1.27. Kálmáncsa Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „A Kálmáncsai 

Önkormányzat tulajdonában és 

fenntartásában levő Általános Iskola 

tetőfelújítása  440 m2   hrsz:133” című pá-

lyázat 140009902K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.28. Kadarkút Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Csapadékelvezető árok 

és nyomóvezeték  634 m szivattyúakna 2 

db” című pályázat 140003102D számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 
 

1.29. Barcs Község Önkormányzat 2001.évi TEKI 

forrásból az „68-as fkl. útról lecsatlakozó 

bekötő szakasz építése” című pályázat 

140005401K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 
 

1.30. Potony Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó előtti tér 

felújítása 88 m2  hrsz.: 175” című pályázat 

140011302K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 
 

1.31. Péterhida Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Péterhidai Község 

kultúrház és orvosi rendelő felújítása” című 

pályázat 140007902K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését, és tudomásul veszi, hogy a támoga-

tással felújított épület orvosi rendelő része 

jelenleg polgármesteri iroda, képviselőtestü-

leti tanácskozó terem, körjegyző fogadó órá-

jának és egyesületi üléseknek helyszíneként 

működik. 
 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés, mint a Somogy 

Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja 

módosítja Somogyszob Község Önkormányzata a 

„Kossuth u. járda felújítása” elnevezésű 

pályázatának, 140005306K számú támogatási 

szerződését oly módon, hogy a támogatott 

fejlesztés helye - telekalakítás következtében - 

413/3-hrsz-ra változik.  
 

3./  A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését 

a támogatottak, valamint a Magyar Államkincstár 

Somogy Megyei Igazgatósága részére.  

Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

64/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója hely-

zetfeltáró munkarészének elfogadásáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megye 

Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró munka-

részét megvitatta és elfogadja. 
 

2. A közgyűlés - a testület utólagos tájékoztatása mel-

lett - felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságot 

Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója 

helyzetfeltáró munkarészének a minisztérium részé-

ről történő minőségtanúsítást követő módosításával. 

Felelős: Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés el-

nöke 

Határidő: 2012. december 30. 
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65/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 2013. évi munkatervé-

ről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2013. évre szóló mun-

katervét az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfo-

gadja.  
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1. melléklet a 65/2012.(XI.30.) közgyűlési határozathoz 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2013. évi munkaterve 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés figyelembe véve a jogszabályok és a közgyűlés döntései 

által meghatározott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2013. évben a következő témá-

kat tűzi napirendjére, és az alábbi feladatokat határozza meg a bizottságoknak: 

 

I. 

 

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERVE 
 

JANUÁR 7. (Kaposvár) 

 

Ünnepi közgyűlés – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között 

 

FEBRUÁR  8. 

 

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 

megalkotására 

Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 

  Véleményezi:  - Pénzügyi Bizottság 

- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója 

 

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályza-

táról szóló önkormányzati rendelet módosításáról  

 Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

 Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

 

3. Előterjesztés a megyei területfejlesztési koncepcióról és programról szóló önkor-

mányzati rendelet megalkotásáról  

A napirend érinti: 

Zsáktelepülési jelleget megszüntető utak építésének lehetőségei 

Előadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

 

 

FEBRUÁR 25. (Kaposvár) 

 

Ünnepi közgyűlés – A kommunizmus áldozatainak emlékére  

 

 

 

879 
_______________________________________

                                                                 Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________________________

2012/8 
_______



 2 

ÁPRILIS 26. 

 

1. Előterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotására 

Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 Véleményezi: - Pénzügyi Bizottság 

- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója 

 

2. Előterjesztés Somogy megye 2012. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2013. 

évi nemzetközi tervről 

Előadó: Witzmann Mihály, a közgyűlés alelnöke  

 

JÚNIUS 7. 

 

1. Beszámoló a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról, a közbiztonság 

helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről 

Előadó: dr. Piros Attila megyei rendőrfőkapitány 

  Witzmann Mihály, a közgyűlés alelnöke 

 

2. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a 190/2009.(IX.15.) Korm. ren-

delet 8. § b) pontja alapján 

Előadó: Fábián Éva megyei főépítész 

 

3. A – somogyi – gazdák piacra jutási esélyeinek bemutatása  

Előadó: illetékes minisztérium meghívott előadója 

 

SZEPTEMBER 30.  

 

1. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének teljesítésé-

ről 

Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

  Véleményezi: - Pénzügyi Bizottság 

 

2. Előterjesztés kitüntető díjak adományozására (zárt ülés) 

Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 

3. Előterjesztés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaság te-

vékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása 

alapján 

Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Véleményezi: - Pénzügyi Bizottság  

 

4. Beszámoló Somogy megye foglalkoztatási, munkaerőpiaci helyzetéről  

Előadó: dr. Szikra László igazgató, Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ  
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5. A 2007-13. közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint 

a 2014-20. közötti időszak várható feladatainak áttekintése, megyei vonatkozásai a 

területfejlesztési feladatkörök középszinten történő ellátása tekintetében 

Előadó:  Dr. Farkas Tibor ügyvezető igazgató, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynökség 

   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 

NOVEMBER 29.  

 

1. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóságának szer-

vezeti felépítéséről, feladatairól – érintve: 

A közút tehermentesítése és egyben közlekedésbiztonság érdekében az önkormány-

zatokkal együtt a kerékpárutak építése lehetőségének keresése 

Javaslat a Regionális Operatív Programban megvalósítani kívánt feladatokhoz szük-

séges megyei keret biztosítására, konkrét projektek meghatározása 

Előadó: Németh Zsolt igazgató 

   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 

2. Előterjesztés a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének koncepciójáról 

Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 
 

  Véleményezi: - Pénzügyi Bizottság 
 

 Közmeghallgatás 

 

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályza-

táról szóló önkormányzati rendelet módosításáról  

 Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

 Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

 

4. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2014. évi munkatervére 

  Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 Véleményezi: - Pénzügyi Bizottság 

 

5. Tájékoztató a megyei önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről 

 Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 

  Véleményezi: - Pénzügyi Bizottság 

 

 

2014. JANUÁR 6. 

 

Megyenap – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között 
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2014. FEBRUÁR 

 

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 

megalkotására 

 Előadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 Véleményezi: - valamennyi bizottság 

- a megyei önkormányzat könyvvizsgálója 

 

Valamennyi közgyűlésen szereplő napirendek: 
 

- Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok 

befejezett beruházásairól 

- Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentrali-

zált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről  

- Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 

- Beszámoló a bizottságra 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 tevékenységé-

ről 

- Tájékoztató aktuális területfejlesztési, gazdaságélénkítési pályázati lehetőségekről (ha 

van ilyen) 

- Egyéb előterjesztések, amelyek előre nem tervezhetők 

  

II. 

 

SZERVEZÉSI FELADATOK 
A BIZOTTSÁGOK, TISZTSÉGVISELŐK ÉS A KÖZGYŰLÉSI TAGOK  

FELADATAI 

 

1./  A közgyűlés bizottsága a közgyűlés munkatervének megfelelően elkészíti 2013. 

évi munkatervét.  

 

 A bizottság a munkatervénél figyelembe veszi: 

 - az SZMSZ-ben meghatározott feladata alapján tervezhető témákat, 

 - a közgyűlés döntései végrehajtásának ellenőrzését, 

 - a közgyűlésre javasolt, de napirendre nem kerülő témákat. 

Felelős: bizottság elnöke 

 bizottság titkára 

Határidő: 2013. április  

 

2./ A közgyűlés tisztségviselői biztosítják a közgyűlési döntések végrehajtását, szem 

előtt tartva a gazdasági programban meghatározottakat. 

 Felelős: tisztségviselők 

 Határidő: folyamatos 
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3./ A hivatal közreműködik a napirendek és a testületi ülések előkészítésében, gon-

doskodik a meghívottakról és szervezi a testületi döntések végrehajtását. 

 Felelős: dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

 Határidő: folyamatos 

  

 

883 
_______________________________________

                                                                 Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________________________

2012/8 
_______



 

66/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

Beszámoló a pénzügyi bizottság által átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a pénzügyi bizottság 

által a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 3/2012.(II.7.) önkor-

mányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján – 

- a Fonyód 6427 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az 

elővásárlási jogról való lemondásról; 

- a Fonyód 8248/4/A/15 hrsz-ú ingatlan vonatkozá-

sában az elővásárlási jogról való lemondásról; 

- a Gamás 05 és 07 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásá-

ban az elővásárlási jogról való lemondásról; 

- a Somogyi Média Kft. 2012.07.31-i fordulónappal 

elkészített normál egyszerűsített beszámolója és ki-

egészítései elfogadásáról 

– átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló be-

számolóját tudomásul veszi. 

 

67/2012.(XI.30.) közgyűlési határozat 

 

Tájékoztató a megyei önkormányzat 2012. évi költ-

ségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei 

önkormányzat 2012. évi költségvetésének első három 

negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 

 

A közgyűlés  

 

- dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 2012. évi telje-

sítményértékeléséről szóló tájékoztatót, 

- a 2012.  szeptember 1. és 2012. november 9. közötti 

tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót 

  

tudomásul vette. 

__________________________
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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 

 

http://www.som-onkorm.hu/
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