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42/2012.(VI.28.) 
közgyűlési határozat 

A ROLA Gépipari Kft. 2006. évi TRFC elői-
rányzatból támogatott „Szerszámgyártó üzem kor-
szerűsítése Nagyatádon” című pályázatának vonat-
kozásában a visszafizetendő összeg mértékének 
módosításáról 774 
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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
HATÁROZATAI 

 
 

42/2012.(VI.28.) közgyűlési határozat 
 
A ROLA Gépipari Kft. 2006. évi TRFC előirány-
zatból támogatott „Szerszámgyártó üzem korszerű-
sítése Nagyatádon” című pályázatának vonatkozá-
sában a visszafizetendő összeg mértékének módosí-
tásáról 
 
1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a ROLA 

Gépipari Kft. 2006. évi TRFC előirányzatból 
támogatásban részesített „Szerszámgyártó üzem 
korszerűsítése Nagyatádon” című, 
TRFC/DD/t/1400052/2006 támogatási szerződés 
számú pályázata vonatkozásában a foglalkoztatási 
kötelezettség teljesítésének 35/2012.(III.9.) 
Kormányrendelet módosító rendelkezései alapján 
történt újraszámítását, ezzel együtt a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács 104-1/2011. (IX.29.) 
számú határozatát visszavonja. 

 
2. A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy 

Kedvezményezett foglalkoztatási kötelezettsége - a 
kötelezettség 3 évének átlagát tekintve, továbbá 
figyelembe véve a korábbi visszafizetési 
kötelezettség teljesítését – 94,29 %-ban teljesült.  

 
3. A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy 

Kedvezményezett által a kamattal növelt összegben 
visszafizetendő támogatás mértéke az alábbiak 
szerint alakul: 

 
 Visszafizetendő támogatás:  445.700,- Ft 
 Visszavonás hatálya: 2011.08.10. 
 Késedelmi kamat összege:  137.485,- Ft 
 Tőke és kamat összesen:  583.185,- Ft 
 
4. A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a 

visszafizetést követően a vállalt foglalkoztatási 
kötelezettség teljesítettnek tekinthető, és a 
szerződés lezárható, továbbá a szerződés 
biztosítékául szolgáló bankgarancia feloldható, 
valamint a felhatalmazó levél törölhető. 

 
5. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a határozat 

megküldését a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség részére. 

 
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 
Határidő: 2012. június 28. 
 
43/2012.(VI.28.) közgyűlési határozat 
 
A megyei önkormányzati feladatok bővüléséről 
 
1. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a 

közgyűlés elnökét megyei önkormányzati felada-
tok vidékfejlesztési feladatokkal történő bővítésére 

vonatkozó tárgyalások folytatására, illetve az ezzel 
kapcsolatos megállapodások aláírására. 
 

2. A közgyűlés elrendeli, hogy a közgyűlés szeptem-
beri ülésére készüljön előterjesztés a vidékfejlesz-
tési feladatok ellátásának megyei önkormányzati 
költségvetésre illetve a hivatal működésére vonat-
kozó hatásairól.  

 
Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  
Határidő: értelem szerint, illetve szeptember hó 

 
44/2012.(VI.28.) közgyűlési határozat 
 
A Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában 
lévő Kaposvár, Rippl-Rónai Emlékmúzeum (Ka-
posvár, Rómahegy 88., 18216/7 hrsz) parkjában 
jelenleg kivitelezés alatt álló látogatóközpont épüle-
tében megvalósítandó Andrássy étkező üvegablaká-
nak, üvegmennyezetének rekonstrukciójára, a villa 
területén kerékpáros pihenő elhelyezésére Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata  által benyúj-
tandó pályázathoz tulajdonosi hozzájáruló nyilat-
kozat megadásáról 
 
1. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul ahhoz, 

hogy a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Kaposvár, Rippl-Rónai Emlékmúzeum 
(Kaposvár, Rómahegy 88., hrsz.18216/7) parkjában 
jelenleg kivitelezés alatt álló látogatóközpont épüle-
tében megvalósítandó Andrássy étkező üvegabla-
kának, üvegmennyezetének rekonstrukciójára, a 
villa területén kerékpáros pihenő elhelyezésére 
fejlesztés céljából  Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pályázatot nyújtson be. 

 
2. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul ahhoz, 

hogy e határozat 1. pontjában megjelölt ingatlan az 
ott megjelölt fejlesztés céljára rendelkezésre áll a 
kötelező fenntartási időszakban. 

 
3. A Somogy Megyei Közgyűlés nyertes pályázat 

esetén hozzájárul annak végrehajtásához, továbbá a 
támogatási időszak során a megvalósuló infrastruk-
turális fejlesztések Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata általi aktiválásához. 

 
4. A Somogy Megyei Közgyűlés rögzíti, hogy az 1. 

pontban megjelölt pályázattal kapcsolatban semmi-
nemű anyagi kötelezettségvállalást nem teljesít, a 
megyei önkormányzat költségvetésének kiadási ol-
dalát a pályázat nem érinti. 

 
5. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a 

közgyűlés elnökét a szükséges tulajdonosi hozzájá-
rulás aláírására és az ezzel összefüggésben szüksé-
ges jognyilatkozatok megtételére. 

 
 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  
 Határidő: azonnal 
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Felelős kiadó: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 
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