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I. rész 

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

RENDELETEI 

 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 
 

1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalma-

zás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrá-

lis alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti jogkörében, a Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § 

(1)-(2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. 

 

A RENDELET HATÁLYA 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatalra. 

2. § 
 

Az önkormányzat költségvetésében az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a Somogy 

Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy címet. 

 

II. 

 

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 

3. § 
 

A közgyűlés, a megyei önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

 

Költségvetési bevételét 

Költségvetési kiadását 

Költségvetési egyenlegét megállapítja 

 

Felhalmozási bevételét  

303.411 

408.876 

105.465 

 

0 

EFt-ban 

EFt-ban 

EFt-ban 

 

EFt-ban 

Felhalmozási kiadását 0  EFt-ban 

Felhalmozási egyenlegét megállapítja 0 EFt-ban 
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- A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül: 

A működési célú bevételek összegét  

303.411  EFt-ban 

      

- A működési célú kiadások összegét  408.876  EFt-ban 

  

kötelező feladatok kiadásai: 

 

321.202 

 

EFt-ban 

         ebből: 

  a személyi juttatások összegét 
 

173.854 

 

EFt-ban 

   a szociális hozzájárulási adó 43.997 EFt-ban 

   a dologi kiadások összegét 

 
  önként vállalt feladatok kiadásai: 

85.405 

 

65.674 

 

EFt-ban 

 

EFt-ban 

 

   az általános tartalék összegét    4.000 

 

EFt-ban 

   a működési célú tartalék összegét 18.000 EFt-ban 

   

 a költségvetési létszámkeretet 

 

38 

 

főben 

  

állapítja  meg. 

 

Az előzőekben megállapított 105.465,-EFt összegű működési költségvetési hiányt az önkormányzat 

belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmaradvánnyal fedezi. 

 

A megyei önkormányzat bevételei 

4. § 
 

A közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. sz. 

mellékletének I. fejezete A, B, C, D pontjai szerint állapítja meg. 

 

5. § 
 

A közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. 

sz. melléklet I. fejezete C.1. pontja szerint állapítja meg. 

 

A megyei önkormányzat kiadásai 

6. § 
 

(1) A közgyűlés a kiadásokat az 1. sz. melléklet II. fejezete szerint állapítja meg. 

 

(2) A közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt 

előirányzatait tételesen a rendelet 1/B.sz.melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

(3) A közgyűlés a rendelet 1/B. sz. mellékletének személyi juttatások előirányzatát a 

Magyarország  2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. §-a 

szerinti illetményalap és ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeggel állapítja 

meg. 
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7. § 

 

(1)  A közgyűlés a további évek várható bevételeit, kiadásait a rendelet 2. sz. melléklete szerint 

állapítja meg középtávú tervezésként. 
(2)  A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat- felhasználási ütemtervét 

a rendelet 3. sz. melléklete szerint állapítja meg. 
(3)  A közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. sz. mel-

léklete szerint állapítja meg. 
(4)  A közgyűlés a nem pénzbeni támogatások szöveges indokolását az 5. sz. melléklet szerint 

állapítja meg.   
III.  

 

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 
 

8. § 
 

(1) A közgyűlés az általános tartalék összegét 4.000 EFt-ban határozza meg. 

(2) A közgyűlés a céltartalék összegét (előre nem látható kiadásokra) 18.000 EFt összegben 

határozza meg. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott összegek év közben a 10. §-ban meghatározott 

végrehajtási szabálynak megfelelően használhatók fel. 

 

IV. 
 

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

9. § 
 

A közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében – 

az előző évben eredményesen alkalmazott – pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és 

folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét. 

 

10. § 
 

(1) A közgyűlés elrendeli, hogy az általános tartalékként elkülönített 4.000 EFt felosztásáról a 

közgyűlés elnöke döntsön. 

(2) A közgyűlés elrendeli, hogy év közben a céltartalék felosztásáról az év közben benyújtott 

rendelet-módosítás keretében dönt. 

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a soron következő 

testületi ülésen a közgyűlést tájékoztatni és a döntésekkel összefüggően a költségvetési 

rendeletet módosítani kell. 

 

V. 

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

11. § 

 

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 

közgyűlés elnöke a felelős. 
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(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2013. évi 

központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény előírásai az irányadók. 

 

12. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 2013. január 01. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a közgyűlés 

elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2013. évi költségvetési rendeletnek megfelelően 

intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.  

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése 

értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a 

folyamatos, zavartalan működést szolgálják. 

(4) E rendelet mellékletei 1-5-ig terjednek. 

 

 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila  

 megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 
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ezer Ft

Önként vállalt 

feladatok

Kötelező 

feladatok

Állami 

feladatok
Összesen

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 65 890 342 986 0 408 876

Költségvetési bevételek összesen: 43 770 259 641 0 303 411

A. Működési bevételek: 25 270 13 941 0 39 211

1.  - önkormányzati működési bevételek 0 0 0 0

 - önkormányzati hivatal működési bevételei 25 270 13 941 0 39 211

Támogatások 0

B. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 229 200 0 229 200

Megyei Önkormányzat támogatása 0 229 200 0 229 200

C. Támogatás államháztartáson belülről

1. Támogatás államháztartáson belülről működési célra 18 500 16 500 0 35 000

 - Munkavédelmi Társulás bevétele 18 500 0 0 18 500

 - PÉP ill. GYED TB támogatása 0 16 500 0 16 500

Támogatás államháztartáson belülről fejlesztési célra 0 0 0 0

D. Pénzmaradvány működési célra 22 120 83 345 0 105 465

Pénzmaradvány fejlesztési célra 0 0 0 0

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 65 674 343 202 0 408 876

Költségvetési kiadások  összesen: 65 674 343 202 0 408 876

A. Működési kiadások 65 674 321 202 0 386 876

1. Önkormányzat működési kiadásai 65 674 321 202 0 386 876

2. Felhalmozási kiadások 0 0 0

D. Tartalékok

Általános tartalék 0 4 000 4 000

Céltartalék 0 18 000 18 000
 - Előre nem látható évközi kiadásokra 0 5 000 5 000

 - Elöző évről áthúzódó kiadásokra 0 13 000 13 000

a Somogy Megyei Önkormányzat 2013.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1. melléklet az 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelethez
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ezer Ft

I. BEVÉTELEK

Önként vállalt 

feladatok

Kötelező 

feladatok

Állami 

feladatok
Összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 620 329 045 0 369 665

Költségvetési bevételek összesen: 18 500 245 700 0 264 200

A. Működési bevételek: 0 0 0 0

1.  - önkormányzati működési bevételek 0 0 0 0

B. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 229 200 0 229 200

Megyei Önkormányzat támogatása 229 200 0 229 200

Központosított támogatás 0 0 0

C. Támogatás államháztartáson belülről 18 500 16 500 0 35 000

1. Támogatás államháztartáson belülről működési célra 18 500 16 500 0 35 000

 - Munkavédelmi Társulás bevétele 18 500 0 0 18 500

 - PÉP ill. GYED TB támogatása 0 16 500 0 16 500

D. Pénzmaradvány /nyitó pénzkészlet/ 22 120 83 345 0 105 465

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40 620 329 045 0 369 665
Költségvetési kiadások  összesen: 40 620 329 045 0 369 665

A. Működési kiadások 40 620 307 045 0 347 665

1. Önkormányzat működési kiadásai 40 620 43 000 0 83 620

2. Hivatali működés finanszírozása 0 264 045 0 264 045

D. Tartalékok

Általános tartalék 0 4 000 0 4 000

Céltartalék 0 18 000 0 18 000

  - Előre nem látható évközi kiadásokra 0 5 000 0 5 000

  - Előző évről áthúzódó kiadásokra 0 13 000 0 13 000

a Somogy Megyei Önkormányzat 2013.évi tervezett  működési bevételeiről és kiadásairól

1/A. melléklet az 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelethez
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Megnevezés

Önként 

vállalt 

feladatok

Kötelező 

feladatok

Állami 

feladatok
Összesen

Bevételek összesen 25 270 277 986 0 303 256

Saját bevételek összesen 25 270 13 941 0 39 211

Működési bevétel 24 000 10 000 0 34 000

Előző évi követelések 1 270 3 941 0 5 211

Hivatali működés finanszírozása 0 264 045 0 264 045

Pénzmaradvány 0 0 0 0

Kiadások összesen 25 054 278 202 0 303 256
Személyi juttatások összesen 15 757 158 097 0 173 854

 - Tisztségviselők alapilletménye 21 360 21 360

 - Tisztségviselők költségtérítése 2 736 2 736

 - Köztisztviselők, munkavállalók bére 14 845 100 090 114 935

 - Jubileumi,közig. jutalom 2 716 2 716

 - Végkielégítés,felmentési bér 1 224 1 224

 - Cafetéria 534 4 869 5 403

 - Képviselők juttatásai 23 760 23 760

 - Egyéb kifizetések (napidíj,szabadság-megváltás,,munkábajárás) 378 1 342 1 720

Szociális hozzájárulási adó (27%) 4 110 39 887 0 43 997

Dologi kiadások 5 187 80 218 0 85 405

Bevétel-kiadás különbözete 216 -216 0 0

Engedélyezett létszám 6 32 0 38

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeiről és kiadásairől

1/B. sz. melléklet

1/B. melléklet az 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelethez
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Sorsz. Megnevezés 2014.év 2015.év 2016.év

I. BEVÉTELEK

A . Müködési  bevételek 28 000 29 000 30 000

1. Önkormányzat müködési bevételei 28 000 29 000 30 000

B. Önkormányzatok költségvetési támogatása össz. 252 700 255 225 257 925

Költségvetési bevételek összesen 280 700 284 225 287 925

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 280 700 284 225 287 925
A. KIADÁSOK

1. Müködési kiadások 260 700 264 225 267 925

Önkormányzati Hivatal kiadásai 260 700 264 225 267 925

Ebből:

 -személyi juttatás 149 770 149 770 149 770

 -TB járulék 40 438 40 438 40 438

2.  -dologi kiadás 70 492 74 017 77 717

E. Tartalék 20 000 20 000 20 000

4. Költségvetési kiadások összesen 280 700 284 225 287 925

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 280 700 284 225 287 925

Középtávú tervezés keretén belüli bevételek, kiadások

2. sz. melléklet

2. melléklet az 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelethez
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Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

BEVÉTELEK 121 730 37 398 21 354 28 646 23 646 23 646 26 146 23 646 23 646 26 146 23 646 29 226 408 876

Pénzmaradvány 105 465 105 465

Müködési bevételek 3 263 3 268 3 268 3 268 3 268 3 268 3 268 3 268 3 268 3 268 3 268 3 268 39 211

Támogatásértékű müködési bevétel 1 542 2 042 2 042 7 042 2 042 2 042 4 542 2 042 2 042 4 542 2 042 3 038 35 000

Költségvetési támogatás 11 460 32 088 16 044 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 18 336 22 920 229 200

KIADÁSOK 27 542 73 248 28 248 26 248 26 248 47 868 24 248 24 248 25 728 25 748 28 748 50 754 408 876

Önk.hivatal müködési kiad. 26 000 28 706 26 706 24 706 24 706 24 206 22 706 22 706 24 186 24 206 27 206 27 216 303 256

Önkormányzat működési kiadásai 1 542 44 542 1 542 1 542 1 542 23 662 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 1 538 83 620

Tartalék felhasználása 22 000 22 000

3. sz. melléklet

a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat- felhasználási 

ütemtervéről /ezer Ft/

3. melléklet az 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelethez
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Ssz. Helyrajzi szám Ingatlan jellege Ingatlan címe Használó megnevezése Szerződés időtartama Terület (m2) Ft/hó Ft/év

1. kaposvári 12

megyeháza és 

múzeum Kaposvár,Fő u.10 Sm-i Területi HÖ határozatlan 20 28 000 336 000

2. kaposvári 12

megyeháza és 

múzeum Kaposvár,Fő u.10 Sm-i RNÖ határozatlan 64,1 89 740 1 076 880

3. kaposvári 12

megyeháza és 

múzeum Kaposvár,Fő u.10 Sm-i Sportszövetség határozatlan 106,47 149 058 1 788 696

266 798 3 201 576

Elmaradó bevételIngyenes kedvezményes bérbeadások miatt elmaradó bevételek

Összesen

4. sz.melléklet

a  Somogy Megyei Önkormányzat nem pénzbeni támogatásairól

4. melléklet az 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelethez
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5. melléklet az 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A nem pénzbeni támogatások szöveges indokolásáról 

 

 

A rendelet-tervezet 5. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek 

indokai az alábbiak: 

 

1./ A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése, a működési feltételek 

biztosítása a megyei önkormányzat feladatai közé tartozik. A működés zavartalansága 

érdekében a Somogy Megyei Sportszövetségek Szövetsége a Kaposvár, Fő u. 10. számú 

épületben részesül kedvezményes irodahasználatban. 

 

2./ A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Somogy Megyei Területi 

Horvát Önkormányzat működéséhez a Somogy Megyei Önkormányzat ingyenes 

irodahasználatot biztosít. 
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A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete 

a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 

3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1.§ (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)  A közgyűlés 16 képviselőből áll.” 

 

2.§ 

 

Az SZMSZ 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A megyei önkormányzat jelképei: Somogy megye címere, zászlaja, lobogója, 

szignálja, jelvénye, pecsétje és az elnöki medál.” 

 

3.§ 

 

(1) Az SZMSZ 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Somogy Megyei önkormányzat területi önkormányzat, amelyet megilletnek - a 

törvényben meghatározott eltérésekkel - a helyi önkormányzati jogok, amelyek 

gyakorlása során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az 

alkotó együttműködés.” 

 

(2) Az SZMSZ 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A megyei önkormányzat - a törvény keretei között, saját feladatkörében - 

önállóan szabályozhatja, egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és 

hatáskörébe tartozó közügyeket. A helyi önkormányzatok által ellátott, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörök jogszerű 

gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben részesül. “ 

 

 

(3) Az SZMSZ 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Önkormányzati döntést 

a) a helyi (megyei) népszavazás 

b) a közgyűlés 

c) törvényben meghatározott (saját önkormányzati) jogkörében a közgyűlés 

elnöke 
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d) törvényben meghatározott (saját önkormányzati) jogkörében a megyei 

főjegyző 

e) a közgyűlés felhatalmazása alapján (átruházott hatáskörben) 

- a közgyűlés bizottságai, 

- a közgyűlés elnöke, 

- a megyei főjegyző 

hozhat.” 

4.§ 

 

(1) Az SZMSZ 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A megyei önkormányzatnak a területfejlesztés keretében ellátandó kötelező 

feladatai többek között: 

- területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepéből, továbbá 

a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, 

biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és 

foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal; 

- koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a 

települések fejlesztési tevékenységét; 

- együttműködik a megye gazdasági szereplőivel; 

- részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyűjtő 

szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer kialakításában 

és működtetésében, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez; 

- a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi 

önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését; 

-  együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a kiemelt térségek 

összehangolt tervezése érdekében; 

- a megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési 

önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve 

közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai 

szervezetekkel; 

- a megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az 

önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek 

keretében: 

- vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti 

állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a 

vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére 

bocsátja, 

- a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja - az 

országos területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megye hosszú távú 

területfejlesztési koncepcióját (a továbbiakban: megyei területfejlesztési 

koncepció), illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési 

terv figyelembevételével - a megye fejlesztési programját és az egyes 

alprogramokat, 

- előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, 

területfejlesztési programokat, részt vesz az országos területfejlesztési 

koncepció és a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában; 
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- szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások 

és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési 

célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét; 

- előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati 

fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő 

területrendezési terveket; 

- közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági 

válsághelyzetek kezelésében; 

- figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező 

feladatainak megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok 

végrehajtásában; 

- előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási 

szervek megyét érintő fejlesztéseit és pályázatait; 

- megállapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet nemzetközi 

együttműködésekben; 

- közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon 

követésében és értékelésében; 

- a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének 

érvényesítéséről. 

- A megyei önkormányzat dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források 

felhasználásáról. 

- A megyei önkormányzat a területfejlesztési koncepcióról és programról szóló 

rendeletét a koncepció tekintetében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért 

felelős miniszter, a program tekintetében a miniszter állásfoglalásának 

beszerzését követően fogadhatja el. Az állásfoglalás kiadására egy hónapon 

belül kerül sor, ha e határidőn belül nem történik meg, úgy az állásfoglalást 

egyetértőnek kell tekinteni. 

-  A megye területén működő bírósági nyilvántartásba vett területfejlesztési, 

környezetvédelmi, természetvédelmi civil szervezetek, valamint a nők és férfiak 

esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek a területfejlesztést érintő kérdések 

megtárgyalására egyeztető fórumot hozhatnak létre, egyidejűleg jelezve a 

megyei önkormányzatnak együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum 

véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 

- A megyei önkormányzat az e feladataival összefüggésben végzett munkájáról 

évente beszámol a miniszternek.” 

 

(2) Az SZMSZ  4.§-a a kiegészül a következő (3)-as bekezdéssel: 

„(3) A megyei önkormányzatnak a területrendezés keretében ellátandó kötelező 

feladatai többek között: 

- a területrendezési feladatai érdekében együttműködik a települési 

önkormányzatokkal, a területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt 

szakmai és civil szervezetekkel, 

- a területrendezési tervek elkészítésével és összehangolásával összefüggő 

feladatokra és az Országos Területrendezési Terv és a Balaton kiemelt 

Üdülőkörzet területére készülő, megyét érintő részeivel kapcsolatos 

döntések előkészítése érdekében megyei főépítészt alkalmaz, 
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- együttműködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett 

települések önkormányzataival a településrendezési tervek összehangolása 

érdekében, 

- gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési 

tervekkel való összhangjáról  

- együttműködik a többi megyei önkormányzattal a kiemelt térség, a 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet összehangolt tervezése érdekében,  

elkészíti és elfogadja az érintett települési önkormányzatok véleményeinek 

kikérésével az ország területrendezési tervével, Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet területrendezési tervével összhangban a megye területére 

jogszabályban előírt tartalommal a megyei területrendezési tervet, amely 

nem terjed ki a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére, a területrendezési 

tervét jogszabályban meghatározott területrendezési tervezési 

jogosultsággal rendelkező személlyel készítteti el, 

- véleményezi az országos-, és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

területrendezési tervét; 

- megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 

napon belül a terv elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek 

vektoros állományaival együtt a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban 

kijelölt szervnek, 

- információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, 

- az elfogadott területrendezési tervet közzéteszi a megyei önkormányzat 

honlapján.” 
 

5.§ 

 

(1) Az SZMSZ 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A megyei önkormányzat szabadon vállalhat közfeladatokat akkor, ha 

a) a kötelezően előírt önkormányzati feladat – és hatáskörök ellátását nem 

veszélyezteti, 

b) az ellátásához szükséges finanszírozás saját bevételből vagy erre a célra 

biztosított külön forrás terhére lehetséges, 

c) a közfeladatot a törvény nem utalja más szerv kizárólagos hatáskörébe, 

d) annak gyakorlása jogszabállyal nem ellentétes.” 

 

(2) Az SZMSZ 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a közgyűlés - a feladat- és hatáskör eredeti 

címzettjének előzetes egyetértése esetén - rendeletben dönt a feladat- és hatáskör 

vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban. “ 

 

(3) Az SZMSZ 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közfeladat önkéntes felvállalása előtt a közgyűlés elnöke, az érintett 

bizottságok, a főjegyző, valamint indokolt esetben külső szakértő bevonásával 

egyeztető eljárást kell lefolytatni.” 

 

(4) Az SZMSZ 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(4) Az önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött 

külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban 

rendezni kell a feladatellátás finanszírozását.” 

 

(5) Az SZMSZ 5.§-a a kiegészül a következő (5) bekezdéssel: 

“(5) Az önkormányzat önként vállalt feladatait az SZMSZ 7. sz. melléklete 

tartalmazza.” 

6.§ 

 

(1) Az SZMSZ 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: 

Mötv.) meghatározott kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével - a 

közgyűlés elnökére, a bizottságaira, a főjegyzőre törvényben meghatározottak 

szerint társulására átruházhatja.” 

 

(2) Az SZMSZ 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közgyűlés utasítást adhat az átruházott hatáskörök gyakorlásához, a 

hatáskört visszavonhatja.” 

 

(3) Az SZMSZ 7.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(6) Az átruházott hatáskörök gyakorlójának a közgyűlés következő ülésén be kell 

számolni.” 

 

(4) Az SZMSZ 7.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7)  A közgyűlési tag kezdeményezheti, hogy a közgyűlés vizsgálja felül az 

átruházott hatáskör gyakorlójának önkormányzati ügyben hozott döntését.” 

 

7.§ 

 

Az SZMSZ 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 8.§ 

 

A közgyűlés hatásköréből nem ruházható át: 

1. a rendeletalkotás, 

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által 

hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás, 

3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása, 

4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy 

más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás 

átvétele, átadása, a költségvetés megállapítása, módosítása, döntés a 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról, 

5.  önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a 

társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 

csatlakozás, abból történő kiválás, 
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6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás, 

7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, 

8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása, 

9. területrendezési terv elfogadása, hosszú távú területfejlesztési koncepció 

véleményezése (önkormányzati részének elfogadása), megyei stratégiai programok 

elfogadása, emlékmű-állítás, 

10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása, 

11. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, a feladat- és hatáskörrel 

rendelkező szerv irányában vélemény nyilvánítása, e szervnél döntés 

kezdeményezése, (Mötv. 7.§, Alaptörvény 32. cikk (1) bek. j) pont), 

12. a közgyűlés tagja, elnöke méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással 

kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés, 

13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a 

közgyűlés tagja egy éven át nem vesz részt a közgyűlés ülésén, 

14. a közgyűlés megbízatása lejárta előtti feloszlásának kimondása 

15. a közgyűlés elnöke (és alelnökei) tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, 

16. amit a törvény a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utal.” 

 

8.§ 

 

Az SZMSZ 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A közgyűlés alakuló ülését - a választást követő 15 napon belül - a korelnök hívja 

össze és vezeti a megyei közgyűlés új elnökének SZMSZ szerinti megválasztásának 

időpontjáig (Mötv. 43.§ (2) bek.)” 

 

9.§ 

 

Az SZMSZ 10.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)  A megválasztott képviselők (továbbiakban: közgyűlés tagjai) a Mötv. 1. sz. 

melléklete szerinti esküt/fogadalmat (a Mötv. eskünek hívja) tesznek. Ennek 

szövege:  

 „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 

megtartom és másokkal is megtartatom; közgyűlési tag tisztségemből eredő 

feladataimat Somogy megye fejlődésének előmozdítása  érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint.) 

Isten engem úgy segéljen!”” 

 

10.§ 

 

Az SZMSZ 13.§ (2) bekezdése helyébe a 13.§ (3) bekezdése lép, egyidejűleg a 13.§ (3) 

bekezdés számozása 13.§ (2) bekezdésre változik. 
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11.§ 

 

(1) Az SZMSZ 14.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(1) A közgyűlés hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 

fejlesztési tervben (továbbiakban: gazdasági program) rögzíti, melyet az alakuló 

ülését követő hat hónapon belül fogad el és amely a közgyűlés megbízatásának 

időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.” 

 

(2) Az SZMSZ 14.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(3) A gazdasági program meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, 

amelyek az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a megyei 

társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az 

önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását 

szolgálják. A gazdasági program a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 

összhangban készül, magában foglalja a meghatározott célok és feladatok 

megoldásának eszközeit, végrehajtásának ellenőrzését is.” 

 

12.§ 

 

(1) Az SZMSZ 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A megyei közgyűlés folyamatos működésének alapja - a gazdasági program 

végrehajtását is szolgáló – az évente elkészített és elfogadott munkaterv.” 

 

(2) Az SZMSZ 15.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni: 

- a közgyűlés tagjaitól, 

- a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökétől, 

- a közgyűlés bizottságaitól, 

- a megye országgyűlési képviselőitől, 

- a települési önkormányzatok polgármestereitől, 

- a megyei főjegyzőtől,  

- a megye jelentős gazdasági és érdekképviseleti szerveitől.” 

 

(3) Az SZMSZ 15.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A közgyűlés éves munkatervét minden év december 31-ig, de legkésőbb a 

következő év első munkaülésén kell előterjeszteni. A munkatervben a következő 

év első ülésének idejét és napirendjeit is meg kell határozni.” 

 

13.§ 

Az SZMSZ 16.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közgyűlés más helyi önkormányzatokkal együttes ülést is tarthat.” 

 

14.§ 

 

(1) Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A testület szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik. A 

közgyűlés üléseit a Vármegyeházán, az önkormányzat székhelyén tartja, ettől 

eltérően – egyedi döntés alapján – más településen is tarthat ülést.” 

 

(2) Az SZMSZ 18.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közgyűlés üléseit a közgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén a közgyűlési tag 

alelnök hívja össze. A közgyűlés elnöki és közgyűlési tag alelnöki tisztség 

egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a közgyűlés 

összehívásáról a Pénzügyi Bizottság elnöke dönt, a közgyűlést a bizottság elnöke 

hívja össze és vezeti.” 
 

(3) Az SZMSZ 18.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket az ülés előtt legalább 7 nappal az 

önkormányzat honlapján (www.som-onkorm.hu) meg kell jeleníttetni, 

egyidejűleg a megjelenésről a közgyűlési tagokat, a tanácskozási joggal 

meghívottakat és a részvételi joggal jelenlévőket elektronikus úton értesíteni 

kell.” 

 

15.§ 

 

(1) Az SZMSZ 19.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közgyűlés soron kívüli ülését össze kell hívni a (2) bekezdésben foglaltakon túl: 

- a közgyűlési tagok egynegyedének, 

- a közgyűlés bármely bizottságának, 

- a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetőjének indítványára.” 

 

(2) Az SZMSZ 19.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A közgyűlés elnöke az indítvány benyújtásától számított  tizenöt napon belüli 

időpontra a közgyűlést összehívja. A közgyűlés elnöke a meghívóban megjelöli 

a soron kívüli ülés összehívásának indokát, időpontját, helyszínét és 

napirendjét.” 

 

16.§ 

 

(1) Az SZMSZ 20.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közgyűlés üléseire a közgyűlés tagjai mellett tanácskozási joggal 

elektronikusan kiküldött meghívó útján meg kell hívni: 

a) valamennyi napirendet illetően: a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökét, a 

megyei főjegyzőt, a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv vezetőjét,” 

 

(2) Az SZMSZ 20.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közgyűlés ünnepi ülésére – minden évben Megyenapon, a január 06-án 

tartandó ünnepi közgyűlésre – a közgyűlés tagjai mellett részvételi joggal, 

elektronikusan kiküldött meghívó útján meg kell hívni: 

- a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökét,  

- a megyei főjegyzőt,  
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- a Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját, főigazgatóját, 

igazgatóját, 

- a „Pro Comitatu Somogy” Díj kitüntetettjeit a „Somogyért” Kitüntető Díj 

(1997. június 23-át megelőzően  Cím) kitüntetettjeit, és a „Somogy Megye 

Megbízottja” cím mindenkori birtokosait, 

- a megyében megválasztott országgyűlési képviselőket, 

- Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterét, 

- a területi kisebbségi önkormányzatok elnökeit, 

- a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságának igazgatóját, 

- a kaposvári törvényszék elnökét, 

- a megyei főügyészség vezetőjét, 

- a megyei rendőrfőkapitányt, 

- az Állami Számvevőszék Somogy megyei Kirendeltségének vezetőjét, 

- a Somogyiak Baráti Körének vezetőjét, 

- a Somogy Megyei Civil Fórum Szakmai Tanácsának képviselőjét, 

- a közgyűlés elnöke által felkért személyeket.” 

 

17.§ 

 

Az SZMSZ 21.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) A közgyűlésen részvételi joggal meghívottak és az érdeklődők a részükre kijelölt 

helyen tartózkodhatnak, véleményt nem mondhatnak, a közgyűlés rendjét nem 

zavarhatják.” 

 

18.§ 

 

(1) Az SZMSZ 22.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közgyűlés zárt ülést tart: 

a) az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, és állásfoglalást igénylő 

személyi ügyek tárgyalásakor,  

b) összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés 

kiszabása valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.” 

 

(2) Az SZMSZ 22.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közgyűlés – a Ptk. 81. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - zárt ülést 

rendelhet el a megyei önkormányzat vagyonával történő rendelkezés és az általa 

kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a 

nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 

 

(3) Az SZMSZ 22.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnöke, a 

főjegyző, a megyei aljegyző, valamint meghívása esetén az érintett, a hivatal 

ügyintézője, a szakértő és a könyvvizsgáló vehet részt.” 
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19.§ 

 

Az SZMSZ 23.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A határozati javaslatot a szóbeli előterjesztéskor is írásban kell benyújtani. 

Halaszthatatlan esetben a közgyűlés elnöke jogosult az írásba foglalt 

előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztására, melyet 

ebben az esetben szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni.„ 

 

20.§ 

 

Az SZMSZ 24.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közgyűlésnek előterjesztés nyújthatnak be:  

- a közgyűlés elnöke, illetve megbízása alapján alelnökei, 

- a témakör szerint illetékes bizottságok, 

- a főjegyző, illetve megbízása alapján az aljegyző, 

- a megyei főépítész.„ 

 

21.§ 

 

(1) Az SZMSZ 29.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét célszerűség szerint kell meghatározni az 

alábbiakra is figyelemmel: 

b) minősített többséget igénylő előterjesztések,” 

 

(2) Az SZMSZ 29.§ (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét célszerűség szerint kell meghatározni az 

alábbiakra is figyelemmel: 

c) nem minősített többséget igénylő előterjesztések,” 

 

22.§ 

 

Az SZMSZ 39.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közgyűlés a törvényben meghatározott ügyekben (Mötv. 48.§ (4) bekezdés) 

titkos szavazást tarthat. Erre bármely közgyűlési tag, valamint a főjegyző tehet 

indítványt, amelyről a közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.” 

 

23.§ 

 

Az SZMSZ 41.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„41.§  

(1) A közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az 

ügy személyesen érinti. A kizárásról az érintett közgyűlési tag kezdeményezésére 

vagy bármely közgyűlési tag javaslatára a közgyűlés dönt. A kizárt önkormányzati 

képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. 
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(2) A közgyűlés tagja köteles bejelenteni a személyes érintettséget. Ennek elmulasztása 

esetén a közgyűlés első esetben figyelmezteti a mulasztót, második és további 

esetekben az érintett közgyűlési tag tiszteletdíjának egyhavi összegét a közgyűlést 

követő hónapra kiterjedően 20%-kal csökkenti. 

(3) Amennyiben a személyes érintettség bejelentését elmulasztó közgyűlési tag 

szavazata befolyásolta a döntés eredményét, a szavazást meg kell ismételni és ebből 

a szavazásból a közgyűlési tagot ki kell zárni.” 

 

24.§ 

 

Az SZMSZ 48.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A jegyzőkönyv tartalmazza: 

1. az ülés helyét, időpontját, 

2. a megjelent közgyűlési tagok jelenléti ív szerinti létszámát, az előzetesen 

távolmaradását bejelentett és az ezt be nem jelentett közgyűlési tagok 

névsorát,  

3. az ülésen tanácskozási joggal résztvevők névsorát, 

4.  az ülés határozatképességének megállapítását, 

5. a javasolt és az elfogadott napirendi pontokat, 

6. napirendi pontonként az előterjesztés címét és előadóját, a napirend 

tárgyalásához meghívottak nevét, megjelenésük tényét és a képviselt 

szervet, 

7. a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát, 

8. a szóbeli előterjesztés, kiegészítés rövid tartalmát, 

9. a kérdést feltevő nevét és a kérdés lényegét, 

10. az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a 

hozzászólások lényegét, illetve szó szerinti szövegét, ha azt a közgyűlés 

tagja kifejezetten kéri, 

11. a szavazás számszerű eredményét, 

12. a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntések szó 

szerinti szövegét, 

13. a bejelentéseket, interpellációkat, azokra adott válaszokat, 

14. a közgyűlés elnöke esetleges intézkedéseit, 

15. a főjegyző törvényességi észrevételeit, 

16. a közgyűlés ülésén történt fontosabb eseményeket.” 

 

25.§ 

 

(1) Az SZMSZ 49.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek 

képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.” 

 

(2) Az SZMSZ 49.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell. A 

megválaszolatlanul maradt kérdést, kezdeményezést, javaslatot a tárgy szerint 

illetékes bizottság vagy főjegyző a közgyűlés által meghatározott határidőig – 
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legkésőbb 15 napon belül – kivizsgálja, annak eredményéről a közgyűlés 

következő ülésén tájékoztatást kell adni.” 

 

(3) Az SZMSZ 49.§ (7) bekezdése számozása 49.§ (6) bekezdésre, a 49.§ (8) bekezdés 

számozása 49.§ (7) bekezdésre, a 49.§ (9) bekezdés számozása 49.§ (8) bekezdésre 

változik. 

 

26.§ 

 

Az SZMSZ 55.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„55.§ 

A bizottsági tagság megszűnik a bizottság megszűnésével, a bizottsági tag halálával, 

választójogának elvesztésével, lemondással, az összeférhetetlenség, méltatlanság 

kimondásával, illetve ha egy éven át nem vesz részt a bizottság ülésén.” 

 

27.§ 

 

Az SZMSZ 60.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A bizottság bármely bizottsági tag javaslatára - Mötv. 46.§ (2) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel - titkos szavazást tarthat.” 

 

28.§ 

 

Az SZMSZ 62.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A bizottságnak a közgyűlés által átruházott hatáskörben hozott döntéséhez, 

működési szabályzatának elfogadásához a megválasztott bizottsági tagok több 

mint felének a szavazata szükséges. A bizottság egyéb javaslatait, állásfoglalásait 

egyszerű szótöbbséggel hozza.” 

 

29.§ 

 

(1) Az SZMSZ 65.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közgyűlés elnöke megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el. A 

közgyűlés állapítja meg illetményét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Mötv. 

19.§ b) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogok kivételével, amelyeket a Pénzügyi 

Bizottság gyakorol.” 

 

(2) Az SZMSZ 65.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A közgyűlés elnökének megbízatása a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény (továbbiakban: Pttv.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben szűnik 

meg.” 

 

30.§ 

 

(1) Az SZMSZ 66.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A közgyűlés elnökének általános feladatai a következők: 

d) az önkormányzati hivatallal összefüggő főbb jogosítványai: 

- a közgyűlés döntése szerint és saját hatáskörében irányítja a hivatalt, 

- a hivatal köztisztviselői tekintetében a főjegyző munkáltatói jogkörébe 

tartozó kinevezéshez, vezetői kinevezéshez, felmentéshez, bérezéshez, 

jutalmazáshoz az általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol 

(Mötv. 81.§ (4) bek.),  

- gyakorolja a munkáltatói jogokat a megyei főjegyző és a megyei aljegyző 

tekintetében, 

- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a főjegyzővel és az alelnökökkel 

kapcsolatban.” 

 

(2) Az SZMSZ 66.§ (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közgyűlés elnökének általános feladatai a következők: 

e) ellátja a külön jogszabályokban meghatározott önkormányzati és 

államigazgatási feladatokat.” 

 

31.§ 

 

(1) Az SZMSZ 67.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közgyűlés titkos szavazással – a közgyűlés elnökének javaslatára – 

foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnököket választ. A foglalkoztatási 

jogviszonyban álló alelnökök illetményét a közgyűlés állapítja meg. „ 

 

(2) Az SZMSZ 67.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökeinek feladat- és 

munkamegosztását a közgyűlés elnöke határozza meg.” 

 

32.§ 

 

Az SZMSZ 68.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A megyei közgyűlés elnöke határozatlan időre - pályázat alapján - a 

jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő megyei 

főjegyzőt nevez ki.” 

 

33.§ 

 

(1) Az SZMSZ 69.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A megyei főjegyző főbb feladatai: 

b) vezeti a megyei önkormányzati hivatalt, e körben: 

- javaslatot tesz a közgyűlés elnökének a hivatal feladatainak 

meghatározására, a közgyűlés munkájának szervezésére, döntéseinek 

előkészítésére és végrehajtására, 

- gondoskodik a hivatal működésének pénzügyi feltételeiről, irányítja a hivatal 

- mint költségvetési szerv – operatív gazdálkodását, 

- elemzi, értékeli, ellenőrzi a hivatal döntés-előkészítő, végrehajtást szervező 

tevékenységét, 
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- gyakorolja a hivatal köztisztviselőivel és közszolgálati munkavállalóival 

kapcsolatos munkáltatói jogokat, a megyei aljegyző tekintetében az egyéb 

munkáltatói jogokat, 

- javaslatot tesz a közgyűlés elnökének a hivatal belső tagozódására, 

létszámára, működési és ügyfélfogadási rendjére,  

- előkészíti a hivatal működési rendjéhez kapcsolódó, a dolgozók 

munkakörülményeit és biztonságát szolgáló szabályzatokat, gondoskodik 

ezek végrehajtásáról és ellenőrzéséről, 

- biztosítja a hivatal működési rendjét és fegyelmét, 

- szakmai felügyeletet gyakorol a társulások működése felett, 

- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.” 

 

(2) Az SZMSZ 69.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A megyei főjegyző főbb feladatai: 

c) egyéb feladatai: 

- döntésre előkészíti a közgyűlés elnöke hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket, 

- ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági 

hatásköröket, 

- ellátja a jogszabályokban előírt, illetve a közgyűlés által átruházott 

önkormányzati feladatokat, 

- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 

- ellátja a közigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével 

összefüggő feladatokat,” 

 

34.§ 

 

Az SZMSZ 70.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A megyei közgyűlés elnöke a Mötv-ben meghatározott feltételek szerint a főjegyző 

javaslatára határozatlan időre megyei aljegyzőt nevez ki a főjegyző 

helyettesítésére.” 

35.§ 

 

(1) Az SZMSZ 71.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzati hivatal önálló költségvetési szerv. A működéséhez szükséges 

előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket, a létszámkeretet az éves 

költségvetési rendelet határozza meg.” 

 

(2) Az SZMSZ 71.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) A hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői - a 70. § (2) bekezdés alkalmazását 

kivéve – irodavezetők. Az irodavezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX törvény 236. § (5) bek. c) pontja szerint főosztályvezető-

helyettesi szintnek megfelelő vezetői kinevezésnek minősül, az irodavezető-

helyettesi kinevezés pedig osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői 

kinevezésnek minősül. Az irodavezetőket a közgyűlés elnökének egyetértésével a 

főjegyző nevezi ki, a kinevezést követően tájékoztatja a közgyűlést.” 
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(3) Az SZMSZ 71.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) A hivatal működésének részletes szabályait a főjegyző által az elnök 

egyetértésével elkészített ügyrend határozza meg.”  

 

36.§ 

 

Az SZMSZ 72.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közgyűlés önkormányzati feladatainak gazdaságos, célszerű és hatékony ellátása 

és a megye gazdaságának menedzselése, a „szolgáltató és szolgáló” megyei szerep 

biztosítása érdekében, valamint a lakossági vélemények megismerése és az 

állampolgári ellenőrzés céljából együttműködik: 

- a települési képviselőtestületekkel,  

- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésével, 

- a gazdálkodó szervezetekkel, 

- az egyesületekkel és érdekvédelmi szervezetekkel, köztestületi és szakmai 

kamarákkal.” 

 

37.§ 

 

Az SZMSZ 72./A§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Nemzetiségi Önkormányzatok testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, 

sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat hivatala útján 

biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket. 

 A megyei önkormányzati hivatal e körben közreműködik 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.” 

 

38.§ 

 

Az SZMSZ 76.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A népi kezdeményezés joga a megye választópolgárait - Kaposvár város 

kivételével - azokban az ügyekben illeti meg, amelyek eldöntése a közgyűlés 

hatáskörébe tartozik.” 

 

39.§ 

 

Az SZMSZ 81.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(1) A megyei önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 

a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést 

kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat. 

(2) A közgyűlés (1) bekezdés szerinti jogának gyakorlása során kikéri a tárgy szerinti 

önkormányzati bizottság véleményét.  
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(3) A közgyűlés a települési önkormányzatokkal együttesen is élhet felterjesztési 

jogával.” 

 

40.§ 

 

(1) Az SZMSZ 83.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A rendelet mellékleteinek folyamatos - jogszabályoknak megfelelő - vezetéséről és 

kiegészítéséről a főjegyző gondoskodik. A rendelet hiteles példánya a 

mellékletekkel együtt a hivatalban ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.” 

 

(2) Az SZMSZ 83.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A rendelet mellékletei az alábbiak: 

1. sz. melléklet: A közgyűlés elé kerülő előterjesztések főbb szabályai 

2. sz. melléklet: Minősített többséghez kötött döntési kérdéskörök 

3. sz. melléklet: A közgyűlésen a hang- és videofelvétel szabályai 

4. sz. melléklet: A bizottságok feladat- és hatásköre 

5. sz. melléklet: A közgyűlés szervezeti felépítése és kapcsolatai 

6. sz. melléklet: Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítése 

7. sz. melléklet:   A közgyűlés önként vállalt feladatai” 

 

41.§ 

 

(1) Az SZMSZ 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 

(2) Az SZMSZ 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 

(3) Az SZMSZ 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. 

(4) Az SZMSZ 7. sz. mellékletének szövege e rendelet 4. sz. melléklete. 

 

42.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az SZMSZ 73.§ (3) bekezdése, valamint a 83. § (5) bekezdése. 

(3) A 35.§ (2) bekezdésének rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. 

(4) E rendelet - a  42.§ (3) bekezdését kivéve - hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

 megyei főjegyző közgyűlés elnöke 
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1. melléklet a 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez 
 

 

SZMSZ 2. sz. melléklete 

 

MINŐSÍTETT TÖBBSÉGHEZ KÖTÖTT DÖNTÉSI KÉRDÉSKÖRÖK 
 

1) A közgyűlés szervezetének kialakítása, működésének meghatározása. 

2) Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása. 

3) Rendeletalkotás. 

4) Közfeladat önkéntes felvállalása, megszüntetése. 

5) A törvény (Mötv.) által a közgyűlés hatáskörébe utalt választás kinevezés, 

megbízás. 

6) Helyi népszavazás elrendelése. 

7) Intézmény alapítása, önkormányzati intézmény, gazdasági társaság átszervezése, 

ellátási, szolgáltatási körzetének megváltoztatása, megszüntetése. 

8) Önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a 

társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez 

való csatlakozás, abból történő kiválás;  

9) Nemzetközi kapcsolat létesítése és megszüntetése.  

10) Megállapodás külföldi önkormányzatokkal való együttműködésről, 

megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás. 

11) Önkormányzati tulajdon tárgyában 10 millió Ft értékhatár felett. 

12) Önkormányzati jelképek megalkotása, használatának szabályozása 

13) Önkormányzati kitüntetések, elismerő címek, díjak meghatározása és 

adományozása. 

14) A közgyűlés hatáskörének átruházása. 

15) A megyei képviselő döntéshozatalból való kizárása, képviselői megbizatás 

megszűnéséről való döntés, a közgyűlés tagja, elnöke méltatlansági és a 

vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében 

való döntés. 

16) Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés, általa kiírt pályázat 

tárgyalásakor történő zárt ülés elrendelése. 

17) A közgyűlés - megbízatásának lejárta előtti - feloszlásának kimondása. 

18) A közgyűlés elnöke ellen - sorozatos törvénysértés, vagy mulasztás miatt - 

kereset benyújtása. 

19) A közgyűlés rendeletében és minősített többséggel hozott határozatában előírt 

ügyben. 

20) Törvényben minősített többséghez kötött ügyek.  
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2. melléklet a 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez 

 

SZMSZ 4. sz. melléklete 

 

 

A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

A. 

 

VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADATA ÉS  

HATÁSKÖRE 

 

A bizottságok:  

 

1.) Feladatkörükben előkészítik és véleményezik a megyei közgyűlés döntéseit, 

szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását, feladatkörükben ellenőrzéseket 

végezhetnek. 

2.) Előkészítik és benyújtják a közgyűlésnek a tevékenységük alapján hatáskörükbe 

tartozó közszolgáltatásokra vonatkozó rendelet-tervezeteket, valamint a 

közgyűlés által meghatározott előterjesztéseket.  

3.) Tevékenységi területüket illetően véleményezik a költségvetési koncepciót, a 

költségvetési rendeletet, a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves 

beszámolót és zárszámadást.  

4.) Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyűlés programjait és munkatervét. 

Kezdeményezhetik – napirend megjelölésével – a közgyűlés összehívását. 

5.) Javasolják és véleményezik a működési területüket illetően az Ötv. 101. §-a az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezett közgyűlési 

felterjesztéseket. 

6.) Ciklusonként legalább egy alkalommal beszámolnak munkájukról a megyei 

közgyűlésnek.  

7.) Döntenek a bizottság alelnöke és tagjai esetén a bizottsági döntéshozatalból való 

kizárás ügyében. 

8.) Ellenőrzik az önkormányzati hivatalnak a testületi döntések előkészítésére, 

végrehajtására vonatkozó munkáját. Szükség szerint közgyűlési elnöki 

intézkedést kezdeményeznek.  

9.) Javaslatot tesznek a megyei közgyűlés által adományozható kitüntető címre és 

díjakra.  

10.) Javaslatot tesznek a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai formáira, 

tartalmára.  

11.) Véleményezik a közfeladat önkéntes felvállalására vonatkozó javaslatot.  

12.) A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttműködnek, szükség 

szerint együttes ülést tartanak.  

13.) Kezdeményezik a közgyűlés elnökénél helyi népszavazás elrendelését. 

 

 

 

 

35 
_____________________________________

                Somogyi Közlöny 
___________________________________

                                    2013/1. szám 
_____________________________



19 

 

B.  

 

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 

1.  Átruházott hatásköre: 

Jóváhagyja a megyei önkormányzati hivatalra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és az 

éves ellenőrzési jelentést.  

Dönt a Munka- és Tűzvédelmi Társulás tevékenységéről szóló évenkénti beszámoló 

elfogadásáról. 

A közgyűlés ülésezési szünetében dönt halaszthatatlan esetben a közgyűlés 

hatáskörébe tartozó kérdésekben, kivéve az át nem ruházható hatásköröket.  

A közgyűlés elnöke tekintetében gyakorolja az Mötv. 19.§ b) pontjában 

meghatározott egyéb munkáltatói jogokat. 

Gyakorolja az SZMSZ-ben és az önkormányzati vagyonrendeletben számára 

meghatározott átruházott hatásköröket. 
 

2. Saját hatásköre (Ötv.): 

2.1 Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, 

különös tekintettel a saját bevételekre.  

2.2 Figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonának változását (növekedés, 

csökkenés), értékeli az azt előidéző okokat.  

2.3 Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek indokait és gazdasági 

megalapozottságát. 

2.4 Az önkormányzatnál ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati 

rend és bizonylati fegyelem érvényesítését. 

2.5 Az önkormányzati hivatalnál végzett vizsgálatainak a megállapításait 

haladéktalanul közli a közgyűléssel. Ha a közgyűlés a vizsgálati 

megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet a bizottság 

észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. 

2.6 Javaslatot tesz a közgyűlésnek a közgyűlés elnöke illetményének emelésére 

(1994. évi LXIV. törvény 3.§ (4) bek.). 

2.7 Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló 

kezdeményezéseket és az eljárás eredményéről a közgyűlést tájékoztatja (2000. 

évi XCVI. törvény 9. § (2) bek.). 

2.8 Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a velük egy 

háztartásban élő családtagjaik vagyonnyilatkozatait (2000. évi XCVI. törvény 

10/A. § (3) bek.). 
 

3. Egyéb feladatköre: 

Véleményezi az egyéb pénzügyi kihatású előterjesztéseket, állást foglal 

pénzmaradvány  visszaadásáról. 

Vizsgálja a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok pénzügyi 

feltételeit. 

Ellátja a közgyűlésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági 

teendőket. 

Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel együttműködést 

alakít ki. 
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C.  

 

A TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

 

1. Közreműködik a decentralizált pályázati rendszer működésének felügyeletében, 

a korábban a megyei területfejlesztési tanács, valamint regionális fejlesztési 

tanács hatáskörébe tartozó előirányzatok vonatkozásában meglévő támogatási 

szerződésállománnyal kapcsolatban felmerülő ügyekben a közgyűlési 

döntéseket véleményezi, 

2. Előkészíti és véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót-, és fejlesztési 

programot, továbbá a megyei területrendezési tervet az országos és a kiemelt 

térségekre vonatkozó tervekkel összhangban, 

3. Gondoskodik a fenti dokumentumok közötti összhang biztosításáról, 

4. Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának 

nyomon követésében és értékelésében, 

5. Előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, 

területfejlesztési programokat, részt vesz az országos területfejlesztési 

koncepció és a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában, 

6. Közreműködik a települések fejlesztési tevékenységének koordinálásában a 

települési önkormányzatok felkérése alapján, 

7. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, 

8. Az önkormányzati hivatal közreműködésével kapcsolatot tart az 

önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai 

szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel, 

9. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források 

felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati 

tervek és uniós tervek), 

10. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti 

állapotát, adottságait, 

11. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a megyei 

területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangjáról, 

12. Előzetesen véleményezi a területi információs rendszer kialakításával és 

működtetésével kapcsolatos döntéseket, 

13. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 

megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és 

értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának 

monitorozásában és a programok megvalósulásának előzetes, közbenső és 

utólagos értékelésében, 

14. Véleményezi az operatív programokat, részt vesz azok előkészítésében, 

15. Megtárgyalja a megyei hulladékgazdálkodási tervet. 
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3. melléklet a 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez 

 

SZMSZ 6. sz. melléklete 

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

Elnöki Tanácsadók 

 

 

 

Elnök      

  

 

Alelnökök 

   

    

Megyei Főjegyző  

 

 

Megyei Aljegyző  

 
- kiemelt pályázatok 

 

- egyéb kiemelt feladatok 

 

        

   - belső ellenőrzési feladatok 

 

- nemzetközi kapcsolatrendszer 

 működtetése 

 

  

  

  

 

 

 

    

 

 Pénzügyi Iroda  
 

- költségvetési feladatok 

- számviteli feladatok 

- pénzügyi feladatok 

- pénztári feladatok 

Önkormányzati és Jogi Iroda Területfejlesztési Iroda 

- közgyűlés és szervei működtetése 

- jogi feladatok 

- választási feladatok 

- humánpolitikai feladatok 

- informatikai feladatok 

- főjegyzői titkársági teendők 

- gondnoki teendők 

 

- főépítész 

- pályázati és monitoring rendszer működtetése 

- megyei területfejlesztési koordinációs feladatok 

- megyei területrendezési koordinációs feladatok 

- vidékfejlesztési feladatok (LEADER HACS-okon 

keresztül) 

- önkormányzati vagyongazdálkodás 

- ifjúsági-, sport- és civil ügyek 

- turisztikai feladatok 

38 
_____________________________________

                Somogyi Közlöny 
___________________________________

                                    2013/1. szám 
_____________________________



22 

 

 

4.  melléklet a 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez   

 

SZMSZ 7. sz. melléklete 

 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai 

 

1. A Somogy Megyei Önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 

30/2012.(III.24.) VM rendelet (a továbbiakban: 30/2012.(III.24.) VM rendelet) 2. § 

(1) bekezdés j) pontjában meghatározott LEADER Helyi Akciócsoportokra 

átruházott feladatokat a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, mint bevont 

szervezet útján látja el. A feladatellátás az  egyes, jogi személyiséggel rendelkező 

LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó (akkreditációs) feltételeket teljesítő 

LEADER HACS-ok és az önkormányzati hivatal között kötött szerződés alapján 

valósul meg. 

2. A Somogy Megyei Önkormányzat tagja a Mötv-ben foglalt, társulásokra vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően működő Munka- és Tűzvédelmi Társulásnak. 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete 

 

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető 

juttatásokról és támogatásokról  

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

234. § (3) és (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdés b) pontja, valamint 237. §-a felhatalmazása 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében az alábbi 

rendeletet alkotja.  

I.  

A rendelet hatálya 

1. §  (1)  A rendelet hatálya kiterjed  

a) a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) teljes és 

részmunkaidőben foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi 

köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre, 

b) a rendelet 4-5 §-aiban foglaltak tekintetében a foglalkoztatási jogviszonyban álló 

elnökre, alelnökökre és közszolgálati munkavállalóra, 

c) az 5. § rendelkezései tekintetében a Hivataltól, illetve jogelőd szervezetétől 

nyugállományba került köztisztviselőkre 

(a továbbiakban: együttesen köztisztviselők). 

 

(2) A részmunkaidőben és a határozott idejű közszolgálati jogviszonyban 

foglalkoztatott köztisztviselőket a juttatások (munka)idő-arányosan illetik meg.  

 

II. 

Illetménykiegészítés, vezetői illetménypótlék 

 

2. §  A köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult az alábbiak szerint:  

a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő alapilletménye 40%-

ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult,  

b) a középiskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő alapilletménye 20%-ának 

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.  

 

3. §  (1)  A vezető beosztású köztisztviselő illetménypótlékra jogosult az alábbiak szerint:  

a) a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a pótlék 

az alapilletmény 15%-a,  

b) az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a pótlék az 

alapilletmény 10%-a.  

 

(2) A Hivatal struktúrájában a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet szerint az (1) bekezdést 

az alábbiak szerint kell értelmezni:  

a) az irodavezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) szerinti főosztályvezető-helyettesi 

vezetői szintnek felel meg, 

b) az irodavezető-helyettesi kinevezés a Kttv. szerinti osztályvezetői vezetői 

szintnek felel meg. 
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III.  

Juttatások és támogatások rendje 

 

4. §  A köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások:  

a) lakásépítési-, vásárlási támogatás, 

b) szociális és kegyeleti támogatás, 

c) családalapítási támogatás, 

d) illetményelőleg, 

e) tanulmányi szerződés keretében nyújtott tanulmányi ösztöndíj, képzési, 

továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,   

f)  egészségügyi juttatás, éves egészségügyi szűrővizsgálatok, szemüveg (kontaktlencse)  

 készítési hozzájárulás, 

g)  köztisztviselői életpálya elismerése. 

 

5. §  A nyugállományú köztisztviselők részére – a költségvetésben elkülönített külön keret 

 terhére - nyújtható támogatások:  

a) eseti szociális támogatás és  

b) temetési támogatás.  

 

6. §  A 4-5. §-ban meghatározott juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás 

és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a megyei főjegyző a 

közszolgálati szabályzatban állapítja meg, a juttatásokra a közgyűlés az önkormányzat 

éves költségvetésében biztosít keretet. 

 

IV. 

Záró rendelkezések 

 
7. §  (1) A  rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.  

 (2)  A 3. § 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 (3)  Hatályát veszti a 9/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

 megyei főjegyző a közgyűlés elnöke 
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A Somogy Megyei Közgyűlés    

 

4/2013.(III.19.) önkormányzati rendelete 

 

Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 9/1992.(V.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 

biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

A 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-ának helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A megye hivatalos jelképei a címer, a díszzászló, a díszlobogó, Somogy megye 

szignálja, az elnöki medál és a jelvény. 

(2) A közgyűlés a határon túl élő magyarokkal és más, határon túl élő népekkel való 

szolidaritása jegyében elrendeli az adott népcsoport jelképének a megye hasonló jelképére 

vonatkozó szabályok szerinti használatát.” 

 

2.§  

A Rendelet 4.§-ának címe az alábbiak szerint módosul: 

„AZ ELNÖKI MEDÁL” 

 

3.§ 

A Rendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) az elnöki medálon,” 

 

4.§ 

A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az elnök távollétében az elnöki medált az őt helyettesítő tisztségviselő viseli.” 

 

 

5.§ 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 

9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése, valamint 

4/a. sz. melléklete. 

(3) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

megyei főjegyző közgyűlés elnöke 
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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

1/2013.(II.22.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat közép- és hosszú 

távú vagyongazdálkodási tervéről 

A Somogy Megyei Közgyűlés  –  az előterjesztés sze-

rinti tartalommal – elfogadja – a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseinek 

megfelelő – a Somogy Megyei Önkormányzat közép- 

és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 

 

Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  folyamatos   

 

 

1. melléklet az 1/2013.(II.22.) közgyűlési határozathoz 

 
A Somogy Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

 

I./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát az 1/1 arányban tulajdonában álló, 

Kaposvár 12 hrsz-ú, valóságban 7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti épületegyüttes képezi. Az ingatlan két épületrész-

ből áll. Az első épületrész magában foglalja a keleti, nyugati és északi szárnyakat. A déli rész önálló épület.  

Az első épületrész keleti szárnyát, illetve az északi szárny egyes részeit a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 

használja, az általa a használattal érintett ingatlanrész közel 50%. 2013. január 1-jétől a megyei önkormányzat megálla-

podott a múzeumot fenntartó megyei jogú város önkormányzatával arról, hogy a múzeum által használt, pontosan meg-

határozott ingatlanrészeket a fenntartó ingyenes használatába adja múzeumi feladatok ellátása céljából, az ingatlanrész 

fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési kérdéseket pedig a felek külön megállapodásban rögzítették. Az intézmény által 

használt ingatlanrész sorsa azonban csak átmenetileg rendeződött, tekintettel arra, hogy 2012-ben a tulajdonos megyei 

önkormányzat – a megyei jogú várossal együttműködve –  pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli 

Operatív Program támogatási rendszeréhez „Kaposvári vígasságok terének kialakítása” címen. A pályázatot az irányító 

hatóság támogatásra érdemesnek ítélte, önrész nélkül 495 mFt támogatásban részesítette. A DDOP-2.1.1/A.B.12-0028 

azonosító számú „Kaposvári vígasságok terének kialakítása” elnevezésű pályázat keretén belül az alábbi építési tevé-

kenységek  valósulnak meg, érintve az ingatlan múzeum által használt keleti szárnyait is:  

- belső udvar rehabilitációja, 

- meglévő garázsok elbontása,  

- vendéglátó egység, illetve képzőművészeti stúdió / műhely kialakítása – keleti szárny földszint,  

- aula felújítása,  

- bormúzeum kialakítása - középső pincetraktusban,  

- közönségszervező iroda, öltözőblokk, raktár kialakítása - nyugati szárny alagsor,  

- régi mesterségek bemutatótermei, műhelyei,  

- napelem beépítése, a megújuló energia hasznosítása érdekében.  

Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságát – kiállításokat, raktárakat, irodákat 

egyaránt beleértve – a beruházás megkezdésekor /várhatóan 2013 nyarán/ más épületben kell elhelyezni. A megyei 

önkormányzat és a jelenlegi fenntartó között kötött, múzeum által használt ingatlanrész térítésmentes használati jogát 

rendező Megállapodás szerint az elhelyezés kötelezettsége nem terheli a tulajdonost, pusztán arra van kötelezettsége, 

hogy a projekttel érintett ingatlanrészek helyett biztosítandó használati jog tekintetében külön megállapodást kössön a 

fenntartóval. 

 

Az első épületrész nyugati szárnyát, illetve az északi szárny egyes részeit a Somogy Megyei Önkormányzat és 

hivatala használja. Az épület nyugati szárnyából 80 m
2
 alapterületű helyiséget használ  bérleti szerződés alapján az 

MLSZ,  20-20 m
2
 alapterületű irodát pedig szintén bérleti jogviszonyban a kettő LEADER HACS. Ingyenes használati 

joga van jogszabály erejénél fogva az épület ezen részében a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak (2 

db 80 m
2 

alapterületű iroda), valamint a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzatnak 1 db 80 m
2
 alapterületű 

iroda).  Ingyenesen használ 1 db irodát a SIKK-TÉR, amely TÁMOP forrásból megvalósuló saját önkormányzati pro-

jekt. Ingyenesen használ 1-1 irodát a sportszövetségek szövetsége (diáksport szövetség, szabadidősport szövetség, stb.), 

mint az önkormányzat sporttal kapcsolatos kötelező feladatainak ellátásában közreműködő szervezetek. Ezeken túlme-

nően az irodahelyiségeket az önkormányzati hivatal használja a kötelező önkormányzati feladatok ellátására.  

 

Az ingatlan déli része teljes egészében a Somogy Megyei Levéltár használatában található. A levéltár térítésmentesen, 

„egykori megyei intézmény jogán” használja az ingatlan ezen részét, az épülettel kapcsolatos közüzemi díjak fizetését 

maga rendezi.  A levéltár fenntartója a Magyar Nemzeti Levéltár, a fenntartó és az Emberi Erőforrás Minisztérium kéré-

se, hogy tekintettel a levéltár által ellátott megyei szintű közfeladatra, - mely rendkívül hasznos és szükséges – a levéltár 

jövőben is térítésmentesen használhassa az ingatlant. Figyelembe kell venni, hogy a levéltár maradandó értékű megyei 

önkormányzati iratokat is őriz – díjtalanul, melyért nem kívánnak őrzési díjat felszámolni. 
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A Somogy Megyei Levéltár által használt ingatlanrész állapota rendkívül rossz, azonnali felújításra szorul. A Somogy 

Megyei Önkormányzat szándéka volt egykor a Somogy Megyei Levéltárral, hogy azt a város más épületében helyezi el. 

Ennek érdekében tárgyalásokat folytattunk Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, aki egy használaton kívüli 

iskola épületét ajánlotta fel e célra. Önkormányzatunknak ez a megoldás megfelelne, tekintettel arra, hogy a fentiekben 

jelölt projekt megvalósítása miatt ki kell üríteni a Fő u. 10. sz. alatti ingatlan múzeum által használt keleti szárnyának 

jelentős részét, így a múzeumnak ezen részét a jelenlegi levéltár által használt ingatlanrészben lehetne elhelyezni. Ezen 

lépések megvalósítása egyszerűnek tűnik, de fenntartói engedély nélkül az intézmények költözése problémás, valamint 

nem utolsó szempont, hogy sem a felajánlott használaton kívüli iskolaépület, sem a jelenlegi levéltár által használt in-

gatlanrész állapota nem alkalmas arra, hogy ezek az intézmények megfelelő szakmai színvonalon működjenek benne. A 

2012. év folyamán több egyeztetés alkalmával a minisztérium és az önkormányzat képviselői megvitatták a felmerült 

problémák megoldásának lehetőségeit.  Somogy megye főépítésze komplex szakmai munkaanyagot is készített a So-

mogy Megyei Levéltár épületének felújításáról, amelynek melléklete volt az épület állapotát hűen tükröző fotódoku-

mentáció. Ezt az anyagot a minisztérium rendelkezésére bocsátottuk. 

 

Jelenleg a fenti problémák megoldása érdekében tárgyalásban állunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért 

Felelős Államtitkárságával, illetve a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárával. 

 

Javaslom, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó 1/1 

arányban tulajdonában álló, Kaposvár 12  hrsz-ú, valóságban 7400 Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti épületegyüttes 

tekintetében a közép- és hosszú távú hasznosítás fő célja legyen az, hogy a város középpontjában álló, reprezen-

tatív épület a megyei nagyközönség számára vonzó turisztikai attrakcióvá alakuljon, ugyanakkor az ingatlan a 

területfejlesztő megye központja is legyen.  

 

A turisztikai célok eléréséhez szükséges anyagi körülmények, tervek a DDOP-s sikeres pályázat révén adottak, a terü-

letfejlesztést, vidékfejlesztést megvalósító önkormányzati feladatokat ellátó hivatali szervezet ingatlanban történő elhe-

lyezése megfelelő körülmények között, felújított északi és nyugati épületrészben megoldott, utóbbi esetben az ingatlan, 

így a hivatal energiaköltségeinek csökkentésére kell koncentrálni a zavartalan feladatellátás érdekében. A Környezet és 

Energia Operatív Program keretében lehet pályázatot benyújtani épületenergetikai fejlesztések megvalósítására, amely 

jelenleg folyamatban van.  A sikeres pályázat útján megvalósítandó hőtechnikai javítások együttes hatására 17%-kal 

csökkenthető lesz az épület hőigénye.  

 

II./ Üzleti vagyon 

 

A) 

A Somogy Megyei Önkormányzat „élő” üzleti vagyonát a határozatlan időre alakult Somogy Televízió Nonprofit Kft. 

jelenti, melyben az önkormányzat tulajdoni részesedése 100%. A kft. célja Somogy megye társadalmi, gazdasági életé-

nek, valamint tudományos -, kulturális értékeinek folyamatos dokumentálása, a megyei identitástudat formálása, a táv-

oktatási funkción keresztül a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, munkanélküliség csökkentése nem jövede-

lemszerző gazdasági tevékenység folytatásával. A cég feladatai közé tartozik a televíziós műsorkészítés, audio szolgál-

tatás, hír-, és információ szolgáltatás, távoktatás, kommunikációs szolgáltatás. A kft. üzletszerű gazdasági tevékenysé-

geit a számítógépes programozás, reklámügynöki tevékenység, médiareklám testesíti meg. A kft. által végzett üzletsze-

rű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, a cég vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érde-

kében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi. A kft. törzstőkéje 3 mFt, melyből 1 mFt a pénzbeli hozzá-

járulás, 2 mFt pedig a nem pénzbeli hozzájárulás. A kft. mindennapi működéséhez szükséges anyagi forrást pályázati 

lehetőségek kihasználásával teremti elő, a pályázatokhoz szükséges önerőt a tulajdonos biztosítja a számára. Ebben a 

rendszerben a cég működése biztosított.  

A 2012. évtől a megyei önkormányzatok kiemelt feladatkörévé vált a megyei szintű területfejlesztés, területi tervezés, 

vidékfejlesztési feladatok ellátása, valamint koordinációs tevékenység folytatása az egyes részterületek között és az 

egyes részterületeken belül egyaránt. A Somogy Televízió Nonprofit Kft. céljainak ellátása, feladatainak megvalósítása 

során hatékonyan tudja segíteni a kötelező megyei feladatok ellátását, a megyei önkormányzat, mint területi önkor-

mányzat koordinatív, kooperatív szerepkörének erősítését, a megye társadalmi, gazdasági növekedését.  

 

Javaslom, hogy  a Somogy Televízió Nonprofit Kft, mint a Somogy Megyei Önkormányzat 100%-os arányban 

tulajdonában álló gazdasági társaság tekintetében a közép- és hosszú távú hasznosítás fő célja legyen az, hogy a 

társaság a megyei önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgáló, hatékony, innovatív, korszerű techni-

kával dolgozó, naprakész tudást közvetítő információs forrása legyen a megyei önkormányzatnak. Javaslom, 

hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei figyelembevételével a társaság működését támogassa. 

 
B) 

Az üzleti vagyon része még, de azzal számolni már nem lehet: a Somogyi Média Kft., melyet szintén a Somogy Megyei 

Önkormányzat alapított, az önkormányzat tulajdoni hányada a társaságban 100%. Az önkormányzat 40/2012.(VI.14.) 

közgyűlési határozatával kezdeményezte a Somogyi Média Kft. felszámolási eljárásának megindítását. 
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C) 

Az üzleti vagyon kategóriájába tartoznak a megyei önkormányzat tulajdonában álló 7 db gépjármű (melyek a vagyon-

rendelet 2. sz. mellékletében felsoroltak), amelyek tekintetében javaslom a közép- és hosszú távú hasznosítás tekinte-

tében, hogy az önkormányzat a kötelező feladatainak sikeres ellátása érdekében minden kedvező lehetőséget 

kihasználva gondoskodjon a gépjárműpark állapotának, működőképességének fenntartásáról.  

 

2/2013.(II.22.) közgyűlési határozat 

 

A 7400 Kaposvár, Fő utca 10. sz. alatti Megyeháza 

épülettel kapcsolatos épületenergetikai pályázat be-

nyújtásáról 

 

1.) A Somogy Megyei Közgyűlés támogatja a Kör-

nyezet és Energia Operatív Program keretében 

„Kaposvár, Megyeháza épületenergetikai fejlesz-

tése, fűtés oldali korszerűsítés”című pályázat be-

nyújtását az előterjesztésben szereplő tartalom-

mal. 

 

2.) A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, 

hogy a pályázati támogatás elnyerése és szerző-

déskötés esetén a költségvetési rendelet módosítá-

sával gondoskodjon a vállalt saját erő összegének 

elkülönített kezeléséről. 

 
 Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő:  folyamatos 

 

  
SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 
 

 

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. 

tel.: 82/898-246 

e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu 

 

Ügyiratszám: SMÖ/237-2/2013.  

 

ELŐTERJESZTÉS  

a 7400 Kaposvár Fő utca 10. szám alatti Megyeháza épülettel kapcsolatos épületenergetikai pályázat  

benyújtásáról   
 

A Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot lehet benyújtani épületenergetikai fejlesztések megva-

lósítására. A Somogy Megyei Önkormányzat saját tulajdonában álló 7400 Kaposvár, Fő u 10. szám alatt található 

(hrsz.: 12) műemléki épület nyílászáró-cseréje korábbi beruházások során részben megtörtént, azonban hozzávetőlege-

sen 220 m
2
 nyílászáró felület még nem felel meg a hatályos követelmény-értékeknek (40/2012. (VIII.13.) BM rendelet), 

így azok cseréje indokolt, vagy kihasználva a nagy falvastagságot az új ablakok a meglévők mögé behelyezhetők. A 

külső határoló szerkezetek a rájuk vonatkozó követelményértékeket alul múlják. Az épületben a padlástérben található 

MaFég AF 105 fűtőmodul elavult, kedvezőtlen éves hatásfokon üzemelő gázkészülék, amely átfolyós üzemben egyben 

az épület használati melegvíz igényét is ellátja. A fűtés helyiségenként, termosztatikus szelepekkel szabályozott. A 

megyeháza épületének utólagos külső homlokzati hőszigetelése a műemléki besorolás miatt nem megoldható, azonban 

a felső zárófödém szerkezetek szigetelése kivitelezhető és javasolt legalább 15 cm vastagságban. A hőtechnikai javítá-

sok együttes hatására 17%-kal csökkenthető az épület hőigénye. A hőforrás oldali rekonstrukció esetén kondenzációs 

gázkazán beépítésével jelentős primer energia megtakarítás realizálható. 

 

A pályázat benyújtása az alábbi paraméterekkel javasolt: 

 

Projekt megnevezése: „Kaposvár, Megyeháza épületenergetikai fejlesztése, 

fűtés oldali korszerűsítés” 

 

A pályázat megvalósítási helyszíne: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. (Hrsz. 12) 

 

A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A 

 

A tervezett beruházás teljes beruházási költsé-

ge: 

86.609.000 Ft + Áfa 

 

A tervezett beruházás bekerülési költsége (el-

számolható költsége): 

86.609.000 Ft + Áfa 

 

Saját erő összege  12.991.350 Ft + Áfa 

 

A KEOP pályázati támogatás összege: 73.617.650 Ft + Áfa 

 

45 
_____________________________________

                Somogyi Közlöny 
___________________________________

                                    2013/1. szám 
_____________________________



 

 

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek pályázat benyújtását az előterjesztésben szereplő paraméterekkel. 

 

Határozati javaslat:   

 

1.) A Somogy Megyei Közgyűlés támogatja a Környezet és Energia Operatív Program keretében „Kaposvár, Megyehá-

za épületenergetikai fejlesztése, fűtés oldali korszerűsítés”című pályázat benyújtását az előterjesztésben szereplő tar-

talommal. 

 

2.) A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázati támogatás elnyerése és szerződéskötés esetén a költ-

ségvetési rendelet módosításával gondoskodjon a vállalt saját erő összegének elkülönített kezeléséről. 

 
Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

Határidő: folyamatos 

 

Kaposvár, 2013. január 31.  

                                                                                  

                                                                              Gelencsér Attila   

Az előterjesztést készítette:  

 

Becker Roland  

irodavezető 

 

Az előterjesztést jóváhagyta:  

 

Dr. Vörös Tamás 

megyei főjegyző  

 
3/2013.(II.22.) közgyűlési határozat 

 

Az Országos Területrendezési Terv módosításának 

véleményezéséről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Országos Területren-

dezési Terv felülvizsgálatának és módosításának 

egyeztetési anyagáról szóló előterjesztést elfogadja és a 

2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos Terü-

letrendezési Terv (OTrT) módosításához, felülvizsgála-

tához az alábbi  javaslatokat fogalmazza meg: 

 

1. Javasolja az OTrT-nek a  területfejlesztés és 

területrendezés céljának, feladatának, valamint az 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció (OFTK) elveinek (elmaradott térségek 

felzárkóztatása, perifériák visszacsatolása, területi 

különbségek mérséklése, településrendszer 

harmonikus fejlődése, határmenti területek 

könnyű átjárhatósága, stb.) megfelelő szemlélettel 

történő felülvizsgálatát. 

 

2. Javasolja a „határmetszések” érdekében a 

jogszabályi előírás szerint a szomszédos 

államokkal való egyeztetést tekintettel arra, hogy 

Somogy megye területrendezési tervének 

készítésekor, 2010-ben a megyei terven szereplő 

horvát autóútcsatlakozások voltak az érvényesek, 

amik nem azonosak az OTrT-módosításban 

szereplőkkel.  

 

3. Javasolja Somogy megye területén az 

erdőgazdálkodási térségek nagyságának - annak 

túlzott mértéke miatt -  történő felülvizsgálatát és 

az erdőterületek csökkentését a mezőgazdasági 

művelés, az állattenyésztés  fejlesztése, a 

népességmegtartás és az eltartóképesség 

érdekében.    

 
4. Javasolja a mezőgazdasági területek nagyságát 

növelni a somogyi mezőgazdasági termelés és 

állattenyésztés fejleszthetősége, érdekében, 

valamint a mezőgazdasági földterületek 

minősítésének a földvédelmi hatóság által is 

kezelhető módon történő kidolgozását. 

 

5. Javasolja a somogyi közlekedésfejlesztési 

lehetőségek felülvizsgálatát a megyei 

területrendezési tervnek megfelelően, tekintettel 

az OTrT Területi hatásvizsgálat c. fejezetének 

idézetére, amely szerint „Az elmaradott, 

hátrányos helyzetű határmenti térségek úthálózat-

fejlesztései a gazdaság-fejlesztési lehetőségeket, 

az életkörülményeket, a helyi foglalkoztatottsági 

helyzetet javítják.”  

 
6. Javasolja az M6 autópálya gyorsforgalmi útként 

való meghosszabbítását Barcsig, Barcs 

belterületének keleti elkerülését és a horvát 

oldalon tervezett autóúthoz (A12 jelű) való 

kapcsolódás biztosítását.  

 
7. Javasolja Gyékényes térsége helyett Nagyatádtól 

(68. sz. főút) új főúti kapcsolat tervezését 

Berzencén keresztül Horvátországig (Gola).  

 

8. Javasolja a Pécs (M6) és Kaposvár (61.sz. főút) 

közötti 66. sz. főutat továbbra is főútként 
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szerepeltetni, ez  mindkét megyeszékhely közös 

érdeke.   

 

9. Javasolja hogy a 67-es főút gyorsforgalmi útként 

épüljön ki az M6-os autópálya – Szigetvár – 

Kaposvár – M7-es autópálya nyomvonalon. A 

terven ábrázolni kell Kaposvár – Kaposfüredi 

városrészt, a Deseda tavat elkerülő új 

nyomvonalat és a kaposvári elkerülő szakasz új 

nyomvonalát. 

    

10. Javasolja az I/4. számú mellékletben a 

transzeurópai törzshálózati vasúti pályák között a 

teljes Budapest-Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes 

nyomvonal nevesítését, és mielőbbi 

korszerűsítését (így eleme a TEN-T hálózatnak). 

Javasolja továbbra is az országos törzshálózati 

vasúti pályák között szerepeltetni a Kaposvár-

Fonyód és a Gyékényes-Barcs-Szentlőrinc 

vasútvonalakat, tekintettel az OFTK-ban 

megfogalmazott fejlesztési elvekre. 

 
11. Javasolja, hogy a Balaton vízmennyiségének 

folyamatos biztosításával a Kormány közvetlenül 

foglalkozzon. 

 
12. Javasolja, a taszári repülőtér figyelembe vételét, 

tekintettel a meglevő repülőtéri infrastruktúrára, 

az országos vasúti törzshálózat (TEN-T is) és M9 

autóút közelségére, Kaposvár logisztikai központ-

törekvésére.  E javaslatát arra figyelemmel 

fogalmazza meg, hogy az OFTK tervezete szerint 

a meglevő repülőterek minősítését, ezáltal 

fejlesztéseik programozását stratégia készítéséhez 

kell kötni.  

 
13. Javasolja a tervezett módosításokat felülvizsgálni 

olyan fejlesztési szemlélettel, hogy Somogy 

megye az ország külső perifériájából, az Európai 

Unió területi bővülés után ne váljon belső 

perifériává. E javaslatát azért fogalmazza meg, 

mert Somogy megye területén a tervezett 

módosítások nem szolgálják a területfejlesztés és 

területrendezés céljait és feladatait.  

 
14. Javasolja a koncepciók és a területi tervek, a 

települési koncepciók és tervek rendszerének, 

egymásra épülésének összhangját megteremteni, 

az országos, a megyei és a települési tervek 

szintjén átértékelni olyan szempontból, hogy a 

tervhierarchia tartható legyen.   

 
15. Javasolja a területi tervezés metodikájának 

megújítását a megyei tervek bővebb tartalmával. 

Nem csak a kiemelt térségeknek lehetnek egyedi 

sajátosságaik, ezért javasolja a közgyűlés a 

területi tervek tartalmi követelményéről szóló 

jogszabály módosítását. Az OFTK-ban 

előirányzott tervezési rendszer megújítását a 

közgyűlés támogatja. 

 

16. Javasolja a közgyűlés kormányzati állásfoglalás 

kiadását arról, hogy a megyei tervet jóváhagyó 

megyei önkormányzat rendelete és határozata 

mennyire érvényesíthető a települési 

önkormányzatoknál, illetve a megyei terv 

érvényes-e a megyei jogú városok területére. 

 
17. Javasolja a közgyűlés a területi tervezésben új 

tervi műfaj bevezetését a városokra és 

környékükre arra az esetre, ha az OFTK szerint a 

városok és környékeik - a funkcionális 

várostérségek - lesznek a területfejlesztés 

alapegységei.  

 

18.  Javasolja a közgyűlés az OTrT-módosítás 

elfogadása után országos tájékoztatót kiadását a 

megyei területrendezési tervek 

érvényesíthetőségéről a településtervezők, az 

állami és megyei főépítészek számára.  

 
19. Javasolja a közgyűlés, hogy a megyei tervekben is 

szerepelhessenek a területi sajátosságok. E 

javaslatát azért fogalmazza meg a közgyűlés mert 

a megyei területrendezési terveknek a területi 

sajátosságokat tükröző speciális övezetek 

kialakítására és előírásokra csak ajánlás szintjén 

van lehetősége. Az egyediségek, különlegességek 

megfogalmazására csak a kiemelt térségekben van 

lehetőség.  

 

20. Nem ért egyet a közgyűlés azzal, hogy az épített 

örökség vonatkozásában csak a világörökségi és 

világörökség-várományos területeket tartják 

országos szinten értékesnek. Nem ért egyet a 

közgyűlés a történeti település övezetének 

tervezett megszüntetésével, de a hatályos tervben 

szereplő vagylagos besorolással sem.   

 

Felelős:    Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

                Fábián Éva megyei főépítész             

Határidő:  2013. február 28.  

 

4/2013.(II.22.) közgyűlési határozat 

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére 

kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 

 

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: 2013. március 10. 

 

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. 
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 Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 

a pályázatok lezárásához szükséges egyoldalú tá-

mogatói nyilatkozatokat aláírja. 

 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: 2013. március 10. 

 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 

3.1 Fonyód Város Önkormányzata 2008. évi 

CÉDE előirányzatból 4.999.680,- Ft támoga-

tásban részesített „Közterületek fenntartásával 

kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzése” című, 

140000308D támogatási szerződés keretében 

beszerzett eszközök apportként történő átadá-

sához a Fonyódi Városfejlesztési és Város-

üzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. részé-

re, amely 100 %-os önkormányzati tulajdon-

ban van.  

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2013. március 10. 

 

3.2 Taszár Község Önkormányzata 2008. évi 

CÉDE előirányzatból 6.401.093,- Ft támoga-

tásban részesített „Lakótelepi járdák és 28-as 

épület melletti útcsatlakozás felújítása” című, 

140005908D számú támogatási szerződés 

megvalósulási helyének telekmegosztás kö-

vetkeztében 97, 128/23, 129/30 hrsz-ről 97, 

128/24, 128/30, 129/35, 129/37, 129/38 hrsz-

re történő változásához. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2013. március 10. 

 

3.3 Szántód Község Önkormányzata 2008. évi 

TEUT előirányzatból 3.273.823,- Ft támoga-

tásban részesített „Somosi utak (Ady E. u., Jó-

kai u., Platánsor)” című, 140000508U számú 

támogatási szerződés megvalósulási helyének 

község átcsatolás miatti, Kőröshegy 17, 74, 

101 hrsz-ről Szántód 1215, 1289, 1321 hrsz-re 

történő változásához. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2013. március 10. 

 

3.4 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2009. évi TEKI előirányzatból 19.999.573,- Ft 

támogatásban részesített „Kaposvár, 

Lonkahegyi út útkorszerűsítése” című, 

140004409K számú támogatási szerződés 

megvalósulási helyének telekalakítás követ-

keztében 6340, 6943/1 hrsz-ről 6340 és 

6943/8 hrsz-re történő változásához.  

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2013. március 10. 

 

3.5 Drávagárdony Község Önkormányzata 2008. 

évi LEKI előirányzatból 998.953,- Ft támoga-

tásban részesített „Kultúrház Park területren-

dezése” című, 140000208L számú támogatási 

szerződés megvalósulási helyének telekalakí-

tás következtében 76 hrsz-ről 75 hrsz-re törté-

nő változásához. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2013. március 10. 

3.6 Fonó Község Önkormányzata 2007. évi CÉDE 

előirányzatból 122.860,- Ft támogatásban ré-

szesített „Vízmű gépház felújítása” című, 

140007807D számú támogatási szerződés 

megvalósulási helyének 022/1 hrsz történő 

módosításához, továbbá a vízmű telep KAVÍZ 

Kft. részére üzemeltetésre történő átadásához. 

Tekintettel arra, hogy a 35/2012. (III.9.) 

Korm. rendelettel módosított 85/2009. (IV.10) 

Korm. rendelet alapján a kötelezettségvállalás 

időtartama 5 évre csökkent, a szerződés mó-

dosítás hatályba lépését követően a szerződés 

lezárható. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2013. március 10. 

 

3.7 Fly-Coop Légi Szolgáltató Kft. 2008. évi 

TRFC előirányzatból 24.000.000,- Ft támoga-

tásban részesített „Légi szolgáltató bázis” cí-

mű, TRFC/DD/ba/1400015/2008 számú tá-

mogatási vállalt adózás előtti eredmény növe-

lésére vállalt kötelezettség átváltásához, vala-

mint a kötelezettségek felfüggesztéséhez az 

alábbiak szerint: 

 A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelői-

rányzat felhasználásának részletes szabályairól 

szóló 148/2008. (V.26.) Korm. rendelet (to-

vábbiakban: Rendelet) 25/A. § alapján a Köz-

gyűlés hozzájárul a 2011. évre vonatkozóan a 

kötelezettségek felfüggesztéséhez, továbbá a 

Rendelet 9/B. § alapján az adózás előtti ered-

mény növelésére vállalt kötelezettség üzemi 

(üzleti) tevékenység eredmény növelésére tör-

ténő átváltásához úgy, hogy a bázis év 2011. 

lesz. A bázis év üzleti eredménye 9.603.000,- 

Ft, melyet 2012. évben 2.397.000,- Ft-tal nö-

vel, továbbá a bázis értékhez képest 2013-ban 

2.897.000,- Ft-tal növel. 

 Továbbá a Rendelet 9. § értelmében amennyi-

ben a támogatott a fenntartási kötelezettség 

mellett adózás előtti eredmény növelését vál-

lalta, a fenntartási kötelezettség időtartama 

megegyezik az adózás előtti eredmény növelé-

sének az időtartamával.  

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2013. március 10. 

 

4. A közgyűlés elrendeli a határozatok megkül-

dését a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynökség részére. 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő: 2013. február 28. 
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I. Döntés pályázatok lezárásáról
1. melléklet a 4/2013.(II.22.) 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

074/2006

Török Lovastanya 

Lovas Klub

Speciális 

lovasfelszerelések 

vásárlása

Somogy 2007.10.01 2012.09.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint az 

ingó jelzálogjog és a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

2 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400

088/2006

BPR Consult 

Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft.

Katica Tanya Aktív 

Pihenés Központ 

Turisztikai Látvány 

és HorgászTó 

kialakítása

Somogy 2007.05.01 2012.04.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

jelzálogjog és a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

3 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400

054/2005

BPR Consult 

Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft.

Lovagvár építése 

Patcán
Somogy 2007.04.01 2012.03.31

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

jelzálogjog és a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
2. melléklet a 4/2013.(II.22.) 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 2004 TRFC
TRFC/DD/t/1400032/2

004

Csurgó Város 

Önkormányzata

Mókuskert 

napköziotthonos óvoda 

felújítása, bővítése

2006.12.01 2011.11.30 2012.08.31

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

2 2004 TRFC
TRFC/DD/t/1400021/2

004

Gyékényes Község 

Önkormányzata

Országos búvár oktatási 

feladat ellátásához 

szükséges tárgyi feltételek 

megteremtése

2007.12.01 2012.11.30 2012.12.03

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

3 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400012/2

005

Dél-Dunántúli 

Regionális 

Fejlesztési 

Ügynökség Nkft.

A Dél-dunántúli régió stratégiai 

fejlesztési programjainak 

elkészítése a Dél-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Kht. II. Nemzeti Fejlesztési Terv 

tervezéssel összefüggő 

feladatainak elősegítésére, 

valamint a regionális 

kulcsprojektek fejlesztésének 

támogatása

2007.07.01 2012.06.30 2012.11.20

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

4 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400061/2

005

Somogy Megyei 

Intézményfenntartó 

Központ

Segesd-Kutas összekötő 

út felújítása
2007.02.01 2012.01.31 2012.12.01

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

5 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400030/2

006

Barcs Város 

Önkormányzata

Járóbeteg Intézmény gép-

műszer
2007.10.01 2012.09.30 2012.11.12

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

6 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400090/2

004

Lakócsa Község 

Önkormányzata

Körzeti Általános Iskola 

felújítása
2007.11.01 2012.10.31 2012.11.26

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

7 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400097/2

006
FMCN Kft.

Termelő üzemek indítása, 

működése
2007.05.01 2010.04.30 2012.12.03

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

jelzálogjog és a 

felhatalmazó levél törölhető.
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II. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
2. melléklet a 4/2013.(II.22.) közgyűlési határozathoz

8 2007 TEKI 140004307K

Somogyfajsz 

Község 

Önkormányzata

Iskolaudvari játékok 

telepítése
2007.10.01 2012.09.30 2012.12.04

Támogatási szerződés 

lezárható.

9 2007 CÉDE 140004307D

Somogyfajsz 

Község 

Önkormányzata

Tornaterem padlózatának 

felújítása 
2007.10.01 2012.09.30 2012.12.04

Támogatási szerződés 

lezárható.

10 2007 CÉDE 140004707D

Somogyzsitfa 

Község 

Önkormányzata

Fehéregyházi kultúrház 

fűtés korszerűsítése
2007.11.01 2012.10.31 2012.12.04

Támogatási szerződés 

lezárható.

11 2007 TEKI 140006407K

Nagyszakácsi 

Község 

Önkormányzata

Orvosi rendelő és váró 

járólapozása
2007.11.01 2012.10.31 2012.12.04

Támogatási szerződés 

lezárható.

12 2007 CÉDE 140004707D

Nagyszakácsi 

Község 

Önkormányzata

Községháza 

nyílászáróinak készítése 

és cseréje

2007.11.01 2012.10.31 2012.12.04
Támogatási szerződés 

lezárható.

13 2007 CÉDE 140008107D
Hollád Község 

Önkormányzata

Községháza 

akadálymentesítése
2007.11.01 2012.10.31 2012.12.04

Támogatási szerződés 

lezárható.

14 2007 CÉDE 140005307D

Szőkedencs 

Község 

Önkormányzata

A polgármesteri iroda és 

tűzoltószertár 

nyílászáróinak cseréje

2007.08.01 2012.07.31 2012.10.03
Támogatási szerződés 

lezárható.

15 2007 TEKI 140006007K
Vörs Község 

Önkormányzata
Temető körbekerítése 2007.11.01 2012.10.31 2012.12.04

Támogatási szerződés 

lezárható.

16 2007 TEKI 140001507K
Kisasszond Község 

Önkormányzata

Kisasszond kultúrház 

külső vakolat felújítása
2007.11.01 2012.10.31 2012.11.08

Támogatási szerződés 

lezárható.

17 2007 CÉDE 140008007D
Kaposfő Község 

Önkormányzata

Kaposfő községben 

szolgálati lakás és orvosi 

rendelő felújítása

2007.11.01 2012.10.31 2012.11.08
Támogatási szerződés 

lezárható.

18 2007 TEKI 140006207K
Fonó Község 

Önkormányzata

Köztéri park felújítása, 

padok beszerzése
2007.10.01 2012.19.30 2012.11.13

Támogatási szerződés 

lezárható.
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5/2013.(II.22.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által 

támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja 

 

1.1. Orci Község Önkormányzat 2003.évi CÉDE 

forrásból az „Külterületi útfelújítás hrsz: 013, 

08/75” című pályázat 140006403D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.2. Sávoly Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Iskola, óvoda vizesblokk 

felújítása” című pályázat 140006801D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.3. Kaposvár Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Egészségügyi 

Szakiskola Tallián u-i épületének homlokzat 

és tetőfelújítása” című pályázat 140003703D 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.4. Tengőd Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri Hivatal  

óvoda és konyha, orvosi rend., ált.isk.,  

konyha étkezde felúj,konyha belső átalak. 

HACCP rendsz.” című pályázat 140012902K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.5. Kálmáncsa Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Temetői hullaház és 

ravatalozó tetőfelújítása” című pályázat 

140000803K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.6. Potony Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri Hivatal 

kiegészítő helyiségeinek felújítása” című pá-

lyázat 140005303K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.7. Somogyszil Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Vezetékes gázhálózat 

kiépítése Büssü, Gadács, Kazsok, 

Somogyszil településeken” című pályázat 

140014602K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.8. Nágocs Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Általános iskola , óvoda 

gázberuházása” című pályázat 140005703D 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.9. Sántos Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Polgármesteri Hivatal 

irodabútor beszerzése” című pályázat 

140007203D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.10. Lakócsa Község Önkormányzat 2001.évi 

CÉDE forrásból az „Horvát Közösségi 

Ház rekonstrukciója” című pályázat 

140004601D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.11. Tótújfalu Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Községi 

horvát faluház felújítása” című pályázat 

140007202K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.12. Szabadi Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Önkormányzati 

épület felújítása,  vakolat 255 m2” című 

pályázat 140007702D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.13. Somogyszob Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az 

„Szennyvízcsatornázás II. ütem. Petőfi u. 

déli oldal, 802.hrsz.szennyvízcsatorna 

hálózatának kiépítése” című pályázat 

140015003K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.14. Teleki Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozó 

felújítása, tetőcsere 108 m2,  

vakolatcsere 98 m2, meszelés 267 m2” 

című pályázat 140008202D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.15. Kaposszerdahely Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal átalakítása , 

bővítése” című pályázat 140003103D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.16. Iharosberény Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Körzeti 

Általános Iskola és zeneiskola 

fűtéskorszerűsítés” című pályázat 

140002203D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.17. Karád Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Út felújítások” című 

pályázat 140000702K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 
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1.18. Karád Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Általános Iskola 

udvar vízelvezetése és burkolása” című 

pályázat 140002003K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.19. Lakócsa Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Körjegyzőség 

épületének felújítása” című pályázat 

140013802K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.20. Nikla Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „3. sz. 90 m-es 

víztermeló kút építése” című pályázat 

140008702K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.21. Kálmáncsa Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „6 db 

autóbuszváró felújítása” című pályázat 

140000903K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.22. Kadarkút Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Belterületi 

járdaépítés” című pályázat 140002503D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.23. Karád Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Iskolai konyha 

épületének felújítása” című pályázat 

140001003K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.24. Lengyeltóti Város Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Pete Lajos 

köz útcsatlakozás i. ütem” című pályázat 

140015503K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.25. Somogyszob Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Kultúrház 

fűtés, villamoshálózat és padozatcsere” 

című pályázat 140007903D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.26. Lengyeltóti Város Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az „Körzeti 

orvosi rendelő épület felújítása” című pá-

lyázat 140000301K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.27. Pusztaszemes Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Új 

ravatalozó épület építése, beépített 

alapterület 103,10 m2 ,hasznos 

alapter.78,27 m2” című pályázat 

140014202K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.28. Sávoly Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Iskola és óvoda 

energiaköltség takarékosság  nyílászárók 

cseréje /14 ajtó, 36 ablak/ ,  főzőkonyhai 

nagytűzhely csere” című pályázat 

140006702D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.29. Tótújfalu Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Faluház és 

Polg. hiv. riasztóberendezés kiépítése” 

című pályázat 140005104D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.30. Kadarkút Város Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Szociális Gondozó 

Központ épületének felújítása  298 m2” 

című pályázat 140003202D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.31. Szegerdő Község Önkormányzat 

2001.évi TEKI forrásból az 

„Településrendezési terv készítése” című 

pályázat 140001401K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.32. Babócsa Község Önkormányzat 2002.évi 

CÉDE forrásból az „Csecsemő gondozó 

befejezési munkái” című pályázat 

140000202D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését, és tudomásul veszi, hogy a támoga-

tással befejezett épületben védőnői szol-

gálat működik. 

 

1.33. Péterhida Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Kultúrház 

és orvosi rendelő felújítása” című pályá-

zat 140006502D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és tudomásul veszi, hogy a támo-

gatással felújított épületben kultúrház, 

polgármesteri iroda, képviselő-testületi 

tanácskozó terem, körjegyzői fogadó óra 

és egyesületi ülések működnek.  

 

1.34. Babócsa Község Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Járda javítási mun-

kái” című pályázat 140001402K számú 
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támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.35. Kálmáncsa Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az 

„Művelődési Ház  tetőfelújítása” című 

pályázat 140000904D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.36. Nagyberki Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Település- 

fejl. koncepció és rendezési terv” című 

pályázat 140001104D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.37. Somogyaracs Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az 

„Művelődési Ház felújítása” című pályá-

zat 140007002D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.38. Marcali Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Hunyadi utcai 

temetőkerítés felújítása hrsz: 2260” című 

pályázat 140007604K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.39. Szegerdő Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Gépbeszerzés VIKING MBGRC típusú 

fűnyíró gép beszerzése, STIHL FS-120 

típusú motoros aljnövényzet tisztító” cí-

mű pályázat 140007004K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését azzal, hogy a Támoga-

tott az eltulajdonított gépet STIHL FS-

400 típusú géppel pótolta. 

1.40. Szegerdő Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Útfelújítás 

karbantartás 47,64,99,22/3 hrsz.” című 

pályázat 140007804K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.41. Kapoly Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Kapolypuszta 

bekötőút felújítása hrsz: 0118” című pá-

lyázat 140012303K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.42. Lengyeltóti Város Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Lengyeltóti 

és térsége szennyvízcsatorna építése  

érintett települések száma:7” című pá-

lyázat 140008902K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.43. Gamás Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Deák Ferenc út és 

Vásártér felújítása 1967, 114/1, 177 

hrsz.” című pályázat 140001404K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.44. Kaposvár Város Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Fő u. felújítás” című 

pályázat 140003603D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.45. Kastélyosdombó Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Pihenőház 

kialakítása hrsz:13/1” című pályázat 

140011503K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.46. Balatonmáriafürdő Község Önkormány-

zat 2004.évi CÉDE forrásból az „Keszeg 

u.-i óvoda nyílászáróinakcseréje” című 

pályázat 140003204D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.47. Kadarkút Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Körmendi utcai 

temető út felúj.” című pályázat 

140006904D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.48. Kadarkút Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Napköziotthonos 

Óvoda tetőfelújítása” című pályázat 

140007004D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.49. Marcali Város Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Horvátkúti utca 

felújítása  3803 hrsz” című pályázat 

140006703K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.50. Csurgó Város Önkormányzat 2002.évi 

TEKI forrásból az „Csurgó, Berzence, 

Gyékényes, Somogyudvarhely  Zákány, 

Csurgónagymarton szennyvízelvezető 

kiép.” című pályázat 140012702K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.51. Péterhida Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az 

„Önkormányzati Iroda nyílászáróinak 

cseréje” című pályázat 140002604D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését.  
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1.52. Nagyberki Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Könyvtár, 

óvoda, körjegyzőség felújítás  2 db 

ablak, 227 m2 vakolat” című pályázat 

140006102D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.53. Somogyfajsz Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Ált. isk. 

tetőszerkezetének felújítása 670m2” cí-

mű pályázat 140007703D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.54. Komlósd Község Önkormányzat 

2002.évi CÉDE forrásból az „Faluház 

felújítása, külső vakolás elkészítése” cí-

mű pályázat 140004802D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.55. Öreglak Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Fő utca, Szabadság 

utca, Kossuth u-i járdák felújítása. 

Kossuth u.1054,1055,1056,1057 hrsz.   

Fő u.216 hrsz, Szabadsáh u.1009,1010 

hrsz” című pályázat 140012503K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.56. Visnye Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Temetői ravatalozó 

felújítása 02 hrsz.” című pályázat 

140016604K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.57. Somogyszob Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Sport utca 

közvilágítás bővítése” című pályázat 

140013104K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.58. Csokonyavisonta Község Önkormányzat 

2002.évi TEKI forrásból az „Községi 

vízmű vas és mangántalanító vízkezelési 

technológia  hrsz: 0490” című pályázat 

140010702K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.59. Kánya Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Önkormányzati 

épületek fűtéskorszerűsítése” című pá-

lyázat 140002703D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.60. Öreglak Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Házasságkötő terem 

belső felúj.” című pályázat 140006503D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.61. Szőlősgyörök Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Szolg. 

lakás kétcsoportos óvodává alakítás fűtés 

és gázszerelés munkái” című pályázat 

140008503D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.62. Kaposszerdahely Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Temető és 

ravatalozó felújítás” című pályázat 

140003003D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.63. Kéthely Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Iskola tornatarem 

fűtés-világítás korszerűsítés” című pá-

lyázat 140004203D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.64. Somogyszob Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Orvosi  

rendelő felújítása” című pályázat 

140001004D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.65. Tengőd Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Táncsics Mihály utca 

útépítése (119,093 hrsz)” című pályázat 

140015103K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.66. Karád Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Kodály Zoltán 

Művelődési Ház fűtéskorszerűsítése” cí-

mű pályázat 140007904K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.67. Somogyegres Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal felújítása 

hrsz:140” című pályázat 140006504K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.68. Marcali Város Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Nefelejcs utca 

felújítása” című pályázat 140010905K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.69. Sávoly Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Kossuth Lajos utcai 

járda felújítása hrsz:193” című pályázat 

140000704K számú támogatási szerző-

55 
_____________________________________

                Somogyi Közlöny 
___________________________________

                                    2013/1. szám 
_____________________________



 

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.70. Komlósd Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Szolgálati 

lakás parketta és kerámia burkolat 

cseréje, felstő mázoló munkák.” című pá-

lyázat 140006403K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.71. Péterhida Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Péterhida 

Községben található harangláb felújítá-

sa” című pályázat 140012903K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.72. Somogyaracs Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Járda 

felújítás Fő u. 156 hrsz.” című pályázat 

140003503K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.73. Juta Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Napközi konyha , 

gyermekjóléti helységek felújítása, 

kialakítása” című pályázat 140002403D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését azzal, 

hogy a támogatással felújított épületben a 

napközi konyha mellett a Polgármesteri 

hivatal keretein belül más közfeladatot 

látnak el.  

 

1.74. Komlósd Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Öregek 

otthona nyílászáró cseréje” című pályá-

zat 140004403D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését, és tudomásul veszi, hogy a támo-

gatással felújított épületben idősek klub-

ja, családsegítő, gyermekvédelmi, falu-

gondnoki szolgálat és falugazdász mű-

ködik. 

 

1.75. Somogyaszaló Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Járdaépí-

tés” című pályázat 140007603D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.76. Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „2 pár 

autóbuszöbölpár megépítése” című pá-

lyázat 140008203D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.77. Csömend Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal épület 

tetőfelújítás” című pályázat 140011505D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.78. Kiskorpád Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Petőfi utcai 

járda felújítása” című pályázat 

140004604D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.79. Mernye Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal épületének külső, belső felújítá-

sa” című pályázat 140009604D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.80. Tab Város Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Virág u.-i általános 

iskola felújítása” című pályázat 

140001904D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.81. Somogyszob Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Község 

szociális étkeztetés fejlesztése I. ütem” 

című pályázat 140024105K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.82. Nikla Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Művelődési Ház 

vizesblokk és szennyvíztároló építése 

hrsz:510” című pályázat 140020004K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.83. Főnyed Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó 

átalakítása és bővítése” című pályázat 

140000303K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.84. Hács Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Orvosi rendelő 

felújítása hrsz: 245/1” című pályázat 

140006503K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.85. Kisberény Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az „Iskola-

kápolna épülete felújításának II. üteme” 

című pályázat 140002903K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.86. Sávoly Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Temető és ravatalozó 

felújítása” című pályázat 140000403K 
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számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.87. Andocs Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Petőfi utca 

burkolatának felújítása hrsz:167” című 

pályázat 140021604K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.88. Andocs Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Nagytoldipusztai 

Önkormányzati közutak felújítása hrsz: 

0113/62 1961” című pályázat 

140021704K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.89. Gamás Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Útfelújítás” című 

pályázat 140018505D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.90. Barcs Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Utak-járdák 

felújítása” című pályázat 140004504D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.91. Lakócsa Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Régi és új temető 

körbekerítése” című pályázat 

140004304D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.92. Kapoly Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Autóbusz leálló 

öbölpár építése” című pályázat 

140012605K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.93. Gölle Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal tetőfelújítása hrsz:3” című pályá-

zat 140017004K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.94. Kéthely Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Ady Endre utca és 

Baglashegyi út, mint önkormányzati 

szilárd burkolatú közútjainak felújítása 

063, 066 hrsz.” című pályázat 

140016504K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.95. Lakócsa Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Sport és 

Rendezvényterem tetőszerkezetének 

felújítása hrsz: 182” című pályázat 

140016004K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.96. Kisbárapáti Község Önkormányzat 

2003.évi TEKI forrásból az 

„Önkormányzati intézmények belső 

földgázellátása” című pályázat 

140014103K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.97. Marcali Város Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Mikszáth Kálmán 

utcai Általános Iskolához parkoló építése 

1909/3 hrsz” című pályázat 140025805K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.98. Komlósd Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Idősek 

klubja épületének külső festése, valamint 

az épülethez vezető út-és járda építése 

hrsz:54” című pályázat 140008704K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését azzal, 

hogy a támogatással felújított épületben 

családsegítő, gyermekvédelmi, falu-

gondnoki szolgálat, idősek klubja vala-

mint falugazdászi iroda működik. 

 

1.99. Péterhida Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal - Orvosi rendelő - 

imatermet magába foglaló épület 

héjazatának cseréje 50 hrsz.” című pá-

lyázat 140008504K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését azzal, hogy hogy a támoga-

tással felújított épületben imaterem, kul-

túrház, polgármesteri iroda, képviselőtes-

tületi tanácskozóterem körjegyző foga-

dóórája működik. 

 

1.100. Somodor Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Ökomenikus Közösségi Ház építése” 

című pályázat 140014104K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.101. Visnye Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Külterületi lakott 

hely földútjainak karbantartási munkái” 

című pályázat 140033005K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.102. Somogyaracs Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Járdafelújítás hrsz:156” című pályázat 

140006404K számú támogatási szerző-
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déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.103. Csokonyavisonta Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az „Gondozási 

Központ nyílászáró csere” című pályázat 

140003304D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.104. Bálványos Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Dózsa 

György utca burkolat-megerősítése” cí-

mű pályázat 140010704K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.105. Gadács Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Mezőgazdasági 

tevékenységhez szükséges bekötő-és 

összekötő utak kiépítése és felújítása 211 

hrsz.” című pályázat 140008604K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.106. Somogyszob Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Petőfi utca 

déli oldal felújítása 802 és 0192 hrsz.” 

című pályázat 140018504K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.107. Miklósi Község Önkormányzat 2003.évi 

TEKI forrásból az „Falugondnoki 

kisbusz vásárlása” című pályázat 

140008303K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.108. Babócsa Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Szociális alapellátás 

fejlesztése Gondozási Központ 

létrehozásával hrsz:547” című pályázat 

140022204K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.109. Csoma Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozó 

felújítása” című pályázat 140007903D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.110. Nagyberki Község Önkormányzat 

2003.évi CÉDE forrásból az „Orvosi 

rendelő, könyvtár, Öregek Otthona 

felúj.” című pályázat 140006103D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.111. Tengőd Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Az iskola 

intézményhez tartozó épületek, szolgálati 

lakások felújítása, korszerűsítése. vakolat 

javítás, padlóburkolat csere, nyílászáró 

csere, festés, mázolás, vízhálózat 

felújítás. hrsz: 1; hrsz: 347; hrsz: 54;” 

című pályázat 140013504K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.112. Nikla Község Önkormányzat 2003.évi 

CÉDE forrásból az „Napközi otthonos 

óvoda bővítése, felújítása” című pályázat 

140006303D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.113. Bedegkér Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Csaba utca 

felújítása” című pályázat 140001006L 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.114. Taszár Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Iskola körül 

járdaép., árkok tisztítása, óvoda külső 

tatarozása” című pályázat 140006004D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.115. Patosfa Község Önkormányzat 2006.évi 

TEKI forrásból az „Falugondnoki 

szolgálat fejlesztése” című pályázat 

140004206K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.116. Marcali Város Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Ősz utca végének 

csapadékvíz rendezése, Marcali, Ősz u. 

2605/2, 2606/5, 2607/5 hrsz-” című pá-

lyázat 140005305K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.117. Andocs Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Petőfi utca jobb és 

baloldali járdáinak felújítása” című pá-

lyázat 140021504K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.118. Fonó Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Táncsics utca ( hrsz: 

104,138) és Petőfi utca ( hrsz: 240,242) 

járdafelújítás” című pályázat 

140001304K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.119. Homokszentgyörgy Község Önkormány-

zat 2006.évi LEKI forrásból az „Vízmű 

mélyfúrású kútjának megvalósítása” cí-

mű pályázat 140000506L számú támoga-
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tási szerződéséből eredő kötelezettségei-

nek teljesítését. 

 

1.120. Karád Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Kassa utca út és járda 

felújítási munkái” című pályázat 

140003606L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.121. Nágocs Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Dózsa György utcai 

önkormányzati közút felújítása” című pá-

lyázat 140003306L számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.122. Lulla Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Burkolt csapadékvíz 

elvezető árok és áteresz építés” című pá-

lyázat 140017505D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.123. Sávoly Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Szabadság utcai 

járda felújítása” című pályázat 

140001205D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.124. Mosdós Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Kultúrház belső 

felújítása” című pályázat 140004804D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.125. Taszár Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Közterületi padok és 

védőpalánk építése” című pályázat 

140009304D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.126. Marcali Város Önkormányzat 2006.évi 

TEKI forrásból az „Katona J. utca 6. sz. 

épülethez parkoló építése” című pályázat 

140007706K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.127. Szentgáloskér Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Virág u. 

burkolatfelújítási munkái” című pályázat 

140004505K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.128. Babócsa Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Meglévő kultúrház 

burkolatának felújítása, belső festés és 

mázolás” című pályázat 140020304K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.129. Kaposhomok Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Széchenyi 

és Ady utcát összekötő földút bitumenes 

burkolattal történő ellátása hrsz:61/24” 

című pályázat 140022004K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.130. Kőkút Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Temetői ravatalozó 

építése 0127 hrsz” című pályázat 

140019404K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.131. Marcali Város Önkormányzat 2006.évi 

CÉDE forrásból az „Zeneiskola bejárati 

ajtó és nyílászáró csere” című pályázat 

140000706D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.132. Marcali Város Önkormányzat 2006.évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal udvari épület akadálymentesítés, 

bejárat építés” című pályázat 

140002606K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.133. Marcali Város Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Marcali Boronkai 

ravatalozó építése hrsz:0287” című pá-

lyázat 140006704K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.134. Patosfa Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Járda felújítás a 

mozgáskorlátozottak esélyegyenlősé-

gének növelése érdekében. hrsz:149/1” 

című pályázat 140010204K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.135. Szabadi Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Kultúrház, Orvosi 

rendelő, Polgármesteri Fogadó Iroda 

felújítása 53/1 hrsz” című pályázat 

140011904K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.136. Hács Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Dózsa Gy utca 

útburkolat megerősítése” című pályázat 

140002106L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 
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1.137. Kisberény Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Közösségi 

ház nyílászáró csere” című pályázat 

140002206L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.138. Lakócsa Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Óvoda épületének 

felújítása” című pályázat 140004106L 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.139. Patosfa Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Közutak felújítása” 

című pályázat 140001906L számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.140. Kaposhomok Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az 

„Polgármesteri hivatal 

akadálymentesítése, kerítés felújítása” 

című pályázat 140029105K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.141. Marcali Város Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Táncsics utca 

felújítása” című pályázat 140025605K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.142. Somogyszil Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Felszíni 

vízelvezető rendszer kiépítési és 

felújítási munkái 131 hrsz, 0150 hrsz, 

0154 hrsz, 02615 hrsz.” című pályázat 

140005104K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.143. Andocs Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Közösségi színterek 

kialakítása” című pályázat 140006606L 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.144. Csokonyavisonta Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az 

„Településközpont parkoló építés” című 

pályázat 140004306L számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.145. Csokonyavisonta Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Ifjúsági ház 

felújítás II. ütem” című pályázat 

140004406L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.146. Kánya Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Iskola és Óvoda 

felújítása és csapadékelvezetési munkák” 

című pályázat 140005306L számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.147. Somogymeggyes Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Temetőhöz 

vezető út felújítása” című pályázat 

140004206L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.148. Tengőd Község Önkormányzat 2006.évi 

LEKI forrásból az „Tengődi iskola 

felújítási (homlokzati nyílászárók 

cseréje) munkái” című pályázat 

140006506L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.149. Gamás Község Önkormányzat 2004.évi 

CÉDE forrásból az „Intézmények fűtés 

korszerűsítése” című pályázat 

140004104D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.150. Nagyberki Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az 

„Településrendezési terv” című pályázat 

140005504D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.151. Tengőd Község Önkormányzat 2006.évi 

TEKI forrásból az „Petőfi Sándor utca 

burkolatfelújítás” című pályázat 

140007106K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

  

1.152. Csokonyavisonta Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Gondozási 

Központ épületének bővítése, a szociális 

alap és nappali ellátást nyújtó 

szolgáltatások korszerűsítése, 

minőségének javítása, szakellátás 

kiterjesztése, a mikro térség településein 

élők részére és az ellátás 

hozzáférhetőségének javítása.” című pá-

lyázat 140021104K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.153. Hács Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó 

átalakítása és temetőkapu építése hrsz: 

06” című pályázat 140017504K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 
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1.154. Kálmáncsa Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Kultúrház 

központi fűtésének szerelése” című pá-

lyázat 140001704K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.155. Kálmáncsa Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Orvosi 

rendelő felújítása” című pályázat 

140001904K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.156. Miklósi Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Csapadékvíz 

elvezetés Hegyi utca 212 hrsz.” című pá-

lyázat 140015504K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.157. Miklósi Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Petőfi S. utca járda 

felújítás hrsz: 132” című pályázat 

140015604K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.158. Potony Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Garázs kialakítása 

hrsz:61” című pályázat 140009904K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.159. Somogymeggyes Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Útfelújítás. 

Akácfa utca 78 hrsz, Kossuth utca felé 

vezető út 28 hrsz, Rákóczi utca felé 

vezető út 394 hrsz, Fő utca 287 hrsz.” 

című pályázat 140015404K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.160. Teleki Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Művelődési Ház 

fűtéskorszerűsítése 62 hrsz.” című pályá-

zat 140022704K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.161. Somogyszil Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az 

„Önkormányzati tulajdonú és 

alapfeladataihoz kapcsolódó 

intézményfejlesztés, temető vizesblokk 

kialakítása, temető infrastruktúra 

fejlesztése 010 hrsz.” című pályázat 

140005204K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.162. Patalom Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Sportépület 

tetőfelújítása” című pályázat 

140017805D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.163. Taszár Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Közvilágítás 

bővítése” című pályázat 140008105D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.164. Taszár Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Vörösmarty u. 

járdaépítés, Lakótelepen iskola előtti 

terelősziget megszűntetése” című pályá-

zat 140008205D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.165. Taszár Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Óvoda melletti 

parkoló,  ált.Isk. melletti járda 

aszfaltozása, csapadékvízelvezető 

felújítása, ároktisztítás” című pályázat 

140030305D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.166. Sávoly Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Körjegyzőség részére 

gépjármű beszerzése” című pályázat 

140003405K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.167. Somodor Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Könyvtár 

felújítási munkái” című pályázat 

140004205K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.168. Iharosberény Község Önkormányzat 

2006.évi LEKI forrásból az „Általános 

iskola felújítása” című pályázat 

140006406L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.169. Kánya Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Háziorvosi 

szolgálati lakás felújítása” című pályázat 

140022905D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.170. Somogyaracs Község Önkormányzat 

2004.évi CÉDE forrásból az 

„Művelődési ház felújítása” című pályá-

zat 140009104D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 
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1.171. Öreglak Község Önkormányzat 2004.évi 

TEKI forrásból az „Járda felújítás Kis 

utca 156 hrsz., Váralja utca 156 hrsz, 03 

hrsz, Kossuth utca keleti oldala 405 

hrsz.” című pályázat 140007104K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.172. Csurgónagymarton Község Önkormány-

zat 2006.évi LEKI forrásból az 

„Közösségi ház orvosi rendelő 

akadálymentesítése” című pályázat 

140004006L számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.173. Marcali Város Önkormányzat 2006.évi 

CÉDE forrásból az „Posta közi óvoda 

homlokzat felújítása és hulladéktároló 

kialakítása /hrsz:1/” című pályázat 

140000806D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.174. Marcali Város Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Mikszáth K.utcai 

Óvoda mennyezet és világítás felújítása” 

című pályázat 140010605D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.175. Marcali Város Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal udvari épület wc blokk felújítá-

sa” című pályázat 140010805D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.176. Mernye Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Polgármesteri 

Hivatal külső felújítása” című pályázat 

140028505D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.177. Potony Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Buszváró és 

településdíszítő kiegészítők elhelyezése” 

című pályázat 140004005K számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.178. Kálmáncsa Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Óvoda 

belső burkolat felújítása” című pályázat 

140002004K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.179. Fonó Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Művelődési ház 

vizesblokk kialakítása” című pályázat 

140016405K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.180. Tengőd Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Önkormányzati 

Hivatal és Napköziotthonos Óvoda, 

Szolgálati Lakás, Nyugdíjas klub 

felújítása” című pályázat 140019605K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.181. Kisberény Község Önkormányzat 

2004.évi TEKI forrásból az „Művelődési 

Ház fűtéskorszerűsítése és 

akadálymentesítése hrsz: 14” című pá-

lyázat 140020604K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.182. Homokszentgyörgy Község Önkormány-

zat 2005.évi CÉDE forrásból az 

„Polgármesteri Hivatal és Művelődési 

Hűz gázfűtésének kialakítása” című pá-

lyázat 140001105D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.183. Hedrehely Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Szabadság 

utca építése” című pályázat 140024805K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.184. Homokszentgyörgy Község Önkormány-

zat 2005.évi TEKI forrásból az 

„Járdafelújítás” című pályázat 

140000105K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.185. Homokszentgyörgy Község Önkormány-

zat 2005.évi TEKI forrásból az 

„Köztemető kerítés építése és ravatalozó 

felé vezető út felújítása” című pályázat 

140002205K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.186. Nagyszakácsi Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Ady Endre 

utca burkolat felújítása” című pályázat 

140021705K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. A közgyűlés megállapítja továbbá, 

hogy a 2011. február 15-én a Somogy 

Megyei Területfejlesztési Tanács munka-

szervezete által felvett jegyzőkönyv, mi-

vel a kötelezettség 5. évét követően tör-

tént, teljesítettséget megállapító záró 

jegyzőkönyvnek tekinthető. 

 

1.187. Nagyatád Város Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Dózsa Gy. utcai járda 
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felújítása” című pályázat 140013405K 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.188. Karád Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Ivóvízellátás 

vízminőség javítása” című pályázat 

140014105D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.189. Vése Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Köztemető 

vezetékes víz bekötése” című pályázat 

140001605D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.190. Iharosberény Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az 

„Iharosberény,Iharos,Pogányszentpéter,I

nke szennyvízcsat.hálózat kiép.” című 

pályázat 140032605K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.191. Kőröshegy Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Faluház 

tornatermének felújítása” című pályázat 

140012705K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.192. Pusztakovácsi Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Általános 

Iskola és Óvoda belső felújítása” című 

pályázat 140021105K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.193. Szántód Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Palóczi Horváth Á. 

Közösségi Ház vagyonvédelmi 

berendezésének kivitelezése” című pá-

lyázat 140014805K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.194. Vése Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Helytörténeti 

gyűjtemény épületének felújítása” című 

pályázat 140002405K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.195. Orci Község Önkormányzat 2005.évi 

CÉDE forrásból az „Belterületi út 

felújítása” című pályázat 140007805D 

számú támogatási szerződéséből eredő 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.196. Magyaratád Község Önkormányzat 

2005.évi CÉDE forrásból az „Béke utcai 

útburkolat felújítása” című pályázat 

140015805D számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesí-

tését. 

 

1.197. A Pákai Bt. 2000. évi Területfejlesztési 

célelőirányzatból a „Falusi turizmus 

fejlesztése Csurgó” című pályázat 

140002120C támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését.  A 

közgyűlés a Magyar Államkincstár 

Somogy Megyei Igazgatósága és a 

Somogy Megyei Területfejlesztési 

Tanács munkaszervezete 2009. 07. 16-án 

felvett 403576/2009/2 számú 

kötelezettségvállalási ellenőrzési 

jegyzőkönyvét záró jegyzőkönyvnek 

tekinti, és felhatalmazza a közgyűlés 

elnökét az egyoldalú döntéshozói 

nyilatkozat aláírására. 

 

1.198. Az Egyed és Társa BT. 2002. évi 

Területfejlesztési célelőirányzatból az 

„Autóipari fejlesztés Kaposváron 7400 

Kaposvár, Cseri u.10.) című pályázat 

140000702C támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. A 

közgyűlés a Magyar Államkincstár 

Somogy Megyei Igazgatósága és a 

Somogy Megyei Területfejlesztési 

Tanács munkaszervezete 2011. 09. 01-én 

felvett 401304/2012/1 számú 

kötelezettségvállalási ellenőrzési 

jegyzőkönyvét záró jegyzőkönyvnek 

tekinti, és felhatalmazza a közgyűlés 

elnökét az egyoldalú döntéshozói 

nyilatkozat aláírására. 

 

1.199. A Sió Televízió Kft. 2002. évi 

Területfejlesztési célelőirányzatból a 

„Sió Televízió műszaki fejlesztése, 8600 

Siófok, Bajcsy-Zs. u. 207.) című pályázat 

140001102C támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. A 

közgyűlés a Magyar Államkincstár 

Somogy Megyei Igazgatósága és a 

Somogy Megyei Területfejlesztési 

Tanács munkaszervezete 2010. 12. 10-én 

felvett 402593/2010/2 számú 

kötelezettségvállalási ellenőrzési 

jegyzőkönyvét záró jegyzőkönyvnek 

tekinti, és felhatalmazza a közgyűlés 

elnökét az egyoldalú döntéshozói 

nyilatkozat aláírására. 

 

1.200. A Dr. Fekete Egészségügyi Szolgáltató 

Bt. 2002. évi Területfejlesztési 

célelőirányzatból az „Orvosi rendelő 

kialakítása Lengyeltótiban 8693 

Lengyeltóti, Bem u. 4. hrsz.: 238” című 

pályázat 140001202C támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. A közgyűlés a Magyar 
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Államkincstár Somogy Megyei 

Igazgatósága és a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács 

munkaszervezete 2010. 07. 22-én felvett 

401875/2010/5 számú 

kötelezettségvállalási ellenőrzési 

jegyzőkönyvét záró jegyzőkönyvnek 

tekinti, és felhatalmazza a közgyűlés 

elnökét az egyoldalú döntéshozói 

nyilatkozat aláírására. 

 

1.201. A Seffer-Renner Magánklinika Kft. 

2002. évi Területfejlesztési 

célelőirányzatból a „Magánklinika 

fejlesztése Kaposváron, 7400 Kaposvár, 

Ezredév u. 12. hrsz.: 816” című pályázat 

140001802C támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését.  A 

Magyar Államkincstár Somogy Megyei 

Igazgatósága és a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács 

munkaszervezete 2011. 11. 15-én felvett 

400262/2011/4 számú 

kötelezettségvállalási ellenőrzési 

jegyzőkönyvét záró jegyzőkönyvnek 

tekinti, és felhatalmazza a közgyűlés 

elnökét az egyoldalú döntéshozói 

nyilatkozat aláírására. 

 

1.202. Az Autó Máté Kft. 2002. évi 

Területfejlesztési célelőirányzatból az 

„Autóműszaki és környezetvédelmi 

mérnökség II. ütem Siófok” című 

pályázat 140002102C támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését.  A közgyűlés a Magyar 

Államkincstár Somogy Megyei 

Igazgatósága és a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács 

munkaszervezete 2011. 02. 03-án felvett 

404013/2011/2 számú 

kötelezettségvállalási ellenőrzési 

jegyzőkönyvét záró jegyzőkönyvnek 

tekinti, és felhatalmazza a közgyűlés 

elnökét az egyoldalú döntéshozói 

nyilatkozat aláírására. 

 

1.203. Nagyatád Város Önkormányzata 2002. 

évi Területfejlesztési célelőirányzatból a 

„Széchenyi tér 12. sz. helyi védelem alatt 

álló épület homlokzat felújítása, 7500 

Nagyatád, Széchenyi tér 12.” című 

pályázat 140006802C támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. A közgyűlés a Magyar 

Államkincstár Somogy Megyei 

Igazgatósága és a Somogy Megyei 

Területfejlesztési Tanács 

munkaszervezete 2011. 08. 25-én felvett 

401202/2011/3 számú 

kötelezettségvállalási ellenőrzési 

jegyzőkönyvét záró jegyzőkönyvnek 

tekinti, és felhatalmazza a közgyűlés 

elnökét az egyoldalú döntéshozói 

nyilatkozat aláírására. 

 

1.204. A Bonyhádi Architect Kft. 

„Épületszobrászati és műkőüzem 

létesítése, Lengyeltóti” elnevezésű 

pályázatának 140002198C számú 

részlegesen visszavont támogatási 

szerződéséből adódó visszafizetési 

kötelezettségét teljesítette. A közgyűlés 

hozzájárul a támogatás igénybevételének 

biztosítékául szolgáló Lengyeltóti 

belterület 598 helyrajzi számú ingatlanra 

bejegyzett 13.500.000Ft összegű jelzálog 

és az ingatlan biztosítási kötvényére 

bejegyzett kedvezményezetti jog 

törléséhez valamint a Kereskedelmi 

Hitelbank Rt-nél vezetett 10403909-

39097998-00000000 számú számlát 

terhelő felhatalmazó levél 

visszavonásához.  

 

1.205. A Marketing Kft. „Brojlercsirke 

nevelőtelep felújítása és üzembe 

helyezése, Jákó” elnevezésű 

pályázatának 140001198C számú 

részlegesen visszavont támogatási 

szerződéséből adódó visszafizetési 

kötelezettségét teljesítette. A közgyűlés 

hozzájárul a támogatás igénybevételének 

biztosítékául szolgáló Rédics 087 és 091 

helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 

12.433.500Ft összegű jelzálog és az 

ingatlan biztosítási kötvényére bejegyzett 

kedvezményezetti jog törléséhez, 

valamint a Mezőbank Rt-nél vezetett 

11614009-06404000-14000003 számú 

számlát terhelő felhatalmazó levél 

visszavonásához. 

 

2./  A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a 

támogatottak, valamint a Magyar Államkincstár 

Somogy Megyei Igazgatósága részére.  

Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

6/2013.(II.22.) közgyűlési határozat 

 

A zsáktelepülési jelleget megszüntető utak építésének 

lehetőségeiről 

 

(1)  A Somogy Megyei Közgyűlés a zsáktelepülési 

jelleget megszüntető utak építésének lehetőségei-

ről szóló előterjesztést elfogadja. A közgyűlés 

mellékútfejlesztési stratégia – amely a kerékpáros 

úthálózatot is tartalmazza – készítését tartja szük-

ségesnek és felkéri elnökét, hogy szorgalmazza 

központi forrás biztosítását a megyei mellékút- és 

kerékpárúthálózat stratégiájának elkészítésére.  

 

(2)  A közgyűlés támogatja a Somogy Megyei Terü-

letfejlesztési Konzultációs Fórum javaslatát, és a 

mellékútfejlesztési stratégia készítésénél figye-
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lembe veszi a főutak közötti átjárhatóságot is biz-

tosító Alsóbogát-Somogygeszti összekötő út épí-

tését. 

 

(3)  A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az országos 

kerékpárúthálózat somogyi szakaszainak megépí-

tése érdekében kezdeményezzen kormányzati in-

tézkedést. 

 

Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

Határidő: 2013. március 30.   

  

7/2013.(II.22.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tartan-

dó igazgatási szünet elrendeléséről 

 

1./  A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatalnál 2013. július 29. napjá-

tól (hétfő) 2013. augusztus 23. napjáig (péntek) 

tartó nyári igazgatási szünetet, valamint 2013. de-

cember 23. napjától (hétfő) 2014. január 1. napjá-

ig (szerda) tartó téli igazgatási szünetet rendel el.  

 

2./  A közgyűlés felkéri dr. Vörös Tamás megyei 

főjegyzőt, hogy az igazgatási szünetek alatt bizto-

sítsa a hivatalban a zavartalan ügymenetet és fela-

datellátást. 

 

Felelős:  dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

8/2013.(II.22.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Nemzeti Fej-

lesztési Minisztérium között a területfejlesztési közfe-

ladatok ellátására vonatkozóan kötött keret-

megállapodás teljesítéséről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. számú melléklet 

szerint elfogadja a Somogy Megyei Önkormányzat és a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között a területfej-

lesztési közfeladatok ellátására vonatkozóan kötött 

keret-megállapodás teljesítéséről szóló beszámolót, és 

felhatalmazza a közgyűlés elnökét annak a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztériumba történő megküldésére.  

Felelős:   Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

Határidő:   2013. március 31. 
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1. melléklet a 8/2013.(II.22.) közgyűlési határozathoz 

 

BESZÁMOLÓ 
 

a Somogy Megyei Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között a 

területfejlesztési közfeladatok ellátására kötött NFM_SZERZ/658/5/2012. számú 

támogatási szerződés teljesítéséről 

 

I. A hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati 

rendszer szerződés állományához fűződő feladatok ellátása 

1. A döntéshozó által meghozott, támogatási szerződéshez kapcsolódó döntések száma 

 

Megnevezés Döntések száma /db/ 

Somogy megyei területfejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

621 

Dél-dunántúli regionális tanács által 

támogatott pályázatok 

130 

Összesen 751 

 

2. A támogatási szerződésekkel kapcsolatban elvégzett ellenőrzések listája, tapasztalatok 

összegezése az alábbi bontás szerint: 

a) dokumentum alapú ellenőrzések 

 
Megnevezés Ellenőrzések száma /db/ 

Somogy megyei területfejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

 

Dél-dunántúli regionális tanács által 

támogatott pályázatok 

 

Összesen  

 

b) helyszíni ellenőrzések (csak megyei önkormányzat) 

 
Megnevezés Helyszíni ellenőrzések /db/ 

Somogy megyei területfejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

616 

 

c) helyszíni ellenőrzések (csak megyei önkormányzat, MÁK-kal közösen) 

 
Megnevezés Helyszíni ellenőrzések száma /db/ 

Somogy megyei területfejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

5 

 

3. 2012. január 1.-december 31. között lezárt szerződések listája 

 
Megnevezés Lezárt szerződések száma /db/ 

Somogy megyei területfejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

621 

Dél-dunántúli regionális tanács által 

támogatott pályázatok 

 83 

Összesen 704 
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4. A benyújtott szerződés módosítási kérelmek listája, oka, elbírálásuk eredményének 

megjelölésével, az elutasított és megkötött szerződés módosítások száma. 

 
Megnevezés Szerződés módosítások száma /db/ 

Somogy megyei területfejlesztési 

Tanács által támogatott pályázatok 

1 

Dél-dunántúli regionális tanács által 

támogatott pályázatok 

45 

Összesen 46 

 

A támogatási szerződésmódosításokra vonatkozó kérelmek támogatólag kerültek 

előterjesztésre a testület elé. A módosításokra a számlavezető pénzintézet, a 

bankszámlaszám változás illetve a műszaki tartalommódosítások miatt került sor. 

 

5. A szerződésszegés következményeként visszavont támogatási döntések listája, oka. 
 

„13/2012.(II.7.) KH 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés visszavonja Csurgó Város Önkormányzata 2007. évi CÉDE 

előirányzatból 7.370.000,- Ft támogatásban részesített „Mesevár óvoda fűtés korszerűsítés” 

című, 140004007D számú támogatási szerződése keretében jogosulatlanul igénybe vett 731.519,- 

Ft támogatást kamatokkal növelt összegben az alábbiak szerint: 

A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Támogatási 

Szerződés rendelkezéseivel összhangban és az Áht. 64/B. §-ban rögzített késedelmi kamattal 

növelt összegben visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a 

10032000-00282022-00000000 számlaszámra a támogatási szerződés számának megjelölésével. 

 

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul: 

 

- visszavonás hatálya: 2012. február 7. 

- tőke összege: 731.519,- Ft 

- kamat összege a visszavonás napjáig: 502.282,-Ft 

- napi kamat összege (felszámítandó a visszavonás napjától a tényleges visszafizetés napjá-

ig): 348,-Ft 

 

Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

Határidő: folyamatos 

 

„30/2012.(IV.27.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a Cserép-Metall Kft 2008. évi TRFC előirányzatból 25.000.000 Ft,- 

Ft támogatásban részesített „"Ferro Park" építése Marcaliban” című, 

TRFC/DD/ba/1400017/2008 számú támogatási szerződése vonatkozásában a Dél-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács által hozott 36/2011 (III. 31.) DDRFT számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja tekintettel arra, hogy a Támogatott a részletfizetési megállapodást 

többszöri felszólítás ellenére sem írta alá. 
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A 36/2011 (III. 31.) DDRFT számú határozat részletfizetésre vonatkozó bekezdéseit a Közgyűlés 

jelen határozattal hatályon kívül helyezi, és a fennálló 26.954.110,-Ft tőke- és kamattartozás 

visszafizetése egy összegben és azonnal esedékessé válik. 

 

Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke  

Végrehajtásért felelős: Brantmüller Judit, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

 Nonprofit Kft. hazai programvégrehajtási csoportvezető 

Határidő:  folyamatos 

 

6. Visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált részletfizetési 

kérelmek száma. - 

 

7. A pályázati rendszer működtetésével, monitoring tevékenységgel kapcsolatos me-

gyei önkormányzati tapasztalatok összegezése. 
 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott aktív pályázatok döntő többségének 

10 éves működtetési kötelezettsége volt. 

Az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási 

előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012.(III.9) Kormányrendelet 

13.§ (2) bekezdésének és 17.§ (5) bekezdésének szabályozása a működtetési kötelezettséget 10 

évről 5 évre csökkentette. A módosítás következtében lezárhatóvá vált pályázatok döntően 

helyszíni ellenőrzést követően zárhatók le. A tervezett helyszíni ellenőrzésekben a megyei 

önkormányzati hivatal apparátusának nagy része részt vett. 

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a pályázók vállalt: építési, 

működtetési, fenntartási és karbantartási kötelezettségüket teljesítették.  

 
II. Területfejlesztési tervezési feladatok ellátása 

 

1. A megye területfejlesztési koncepciója értékelésének tapasztalatai, vagy az értékelés ter-

vezett ideje, és fókuszpontjai; a koncepció felülvizsgálatának tervezett ütemezése 

 

Somogy megye területfejlesztési koncepciójával kapcsolatos tervezési tevékenység múlt évben 

döntően a helyzetfeltáró munkafázis előkészítésére, elvégzésére és társadalmasítására irányult. A 

megyei közgyűlés nyilvános ülésén hirdette meg a „Megye-járás” programját, amelyet a 

közgyűlési tagok részvételével végrehajtott. A közgyűlés elnöke figyelem felhívó, illetve 

partnerség kérő leveleket küldött a megye fejlesztésében érintett szervezeteknek, továbbá a 

projektgyűjtés indult a megyei önkormányzat honlapján, a települési önkormányzatok, az üzleti 

szféra valamint a civil szféra szereplői irányában, amelynek időközi összegezése megtörtént. 

 

A területfejlesztési koncepció tervezése során a helyzetértékelést a javaslattevő fázis követi, 

amelyben a megye jövőképét és a legkedvezőbb fejlesztési irányokat kell meghatározni.   

Múlt év végén kezdődött a Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszeri ábrájának 

elkészítése. A bizottsági véleményezés és a fókuszcsoportos egyeztetés ez év elejére húzódik. 

 

2. A megye terveit megalapozó társadalmi- gazdasági helyzetfelmérések, környezeti állapo-

tának, adottságainak, vizsgálata és értékelése érdekében elvégzett munka összefoglalása. 

 

A koncepcióalkotáshoz szükséges - a megye fő fejlesztési irányainak és beavatkozási 

területeinek meghatározásával záruló - helyzetfeltárás munkaanyagát a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatal a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel elkészítette, 
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munkaközi véleményezését a 49/2012.(IX.28.) közgyűlési határozat alapján - a testület utólagos 

tájékoztatása mellett - Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága végezte el.  

A tervdokumentum társadalmi egyeztetésére a partnerségi tervvel összhangban Kaposvár 

Megyei Jogú város Önkormányzatával közös nagyrendezvényt valamint négy tematikus 

egyeztetést tartottunk. A megyei vezetés a novemberi területfejlesztési konferenciát és az 

önkormányzat honlapját is felhasználta a véleménykérésre. Az egyeztetéseken elhangzottak 

alapján a megyei önkormányzati hivatal munkatársai a pontosításokat, módosításokat, 

elvégezték, és a javaslatokat figyelembe véve javították a helyzetfeltáró munkarészt.  

A megye jövőképét megfogalmazó tervezési dokumentum előkészítő eleme, a Helyzetértékelés 

elkészült, azt a megyei közgyűlés 2012. november 30-i ülésén, 64/2012.(XI.30.) számú 

határozatával fogadta el. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat tervezési feladatainál a tervezett ütemezést, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal útmutatóiban foglalt szakmai 

elvárásokat és határidőket betartotta. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal a Nemzetgazdasági 

Minisztériummal egyeztetve kedvezőnek ítélte a végzett munkát, és minimális észrevételt tett, 

amelynek átvezetése megtörtént. 

 

III. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján 

ellátandó egyéb feladatok 

 

1. Kapcsolattartás a megyéhez tartozó települési önkormányzatokkal, a többi önkormányzat-

tal és az érintett regionális fejlesztési ügynökséggel 

  

Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának partnerségi terve a közszektor, üzleti szféra, 

szakmai és civil valamint állampolgári közösségek megyei tervezésbe, programozásba, 

projektgyűjtésbe való bevonását célozza meg. 

A partnerségi tervben az egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcsolódóan meghatároztuk a 

célcsoportot, a bevonás eszközeit, részvételi formáit, továbbá a bevonás célját. A partnerségi terv 

tartalmazza továbbá a megyei fejlesztési koncepció Somogy Megyei Önkormányzat által történő 

elfogadást követő társadalmi egyeztetését is, amelyet múlt évben a helyzetfeltáró munkarész 

társadalmasítása során betartottunk. 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel eredményes és folyamatos a 

munkakapcsolatunk. A fejlesztési koncepció helyzetfeltárása egyes munkarészeinek 

elkészítésére megállapodást kötöttünk, a vállalt feladatot az ügynökség munkatársai határidőben 

és jó minőségben teljesítették. 

 

2. A megye fejlesztéséhez kapcsolódóan a megyei önkormányzat által benyújtott pályázatok 

felsorolása, tartalmának rövid bemutatása 

 

Az IPA Program támogatásra jogosult területe Magyarország dél-nyugati határán (3 megye), 

valamint Horvátország észak-keleti határán (4+4 megye) fekszik. A Program célja a határmenti 

övezetek felzárkózásának és integrációjának elősegítése.  

E programban vett részt vezető kedvezményezettként a Somogy Megyei Önkormányzat a 

horvátországi Koprivnica-Krizsevci Megyei Fejlesztési Ügynökséggel és a Turisztikai Hivatallal 

közösen benyújtott „DRÁVA- GASTROLOBBY” címet viselő projektjével. A projekt keretében 

2010 tavaszán a magyar, ősszel pedig a horvát oldalon 2 napos kulturális-gasztronómiai 

programot és szakmai szemináriumot valósítottunk meg a programban érintett megyék 

részvételével. 

A Somogy megyei Önkormányzat vezető kedvezményezettje volt a „Geotermikus kutatások a 

Dráva-medencében” című kutatás-fejlesztési projektnek, amely Baranya és Zala megyei 
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önkormányzatok, a Pécsi Tudományegyetem és az Eszéki Egyetem partnerségével valósult meg. 

A „Geotermikus kutatások a Dráva-medencében” című 499.285 euro összköltségvetésű kutatási 

programhoz pályázati forrást a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Program és a Magyar Állam biztosított. A kutatás során feltérképezték a 

térségben rejlő geotermikus energiaforrásokat. A vízadó rétegek regionális vizsgálatához kitűnő 

kiindulási alapot nyújtottak a részletes szeizmikus és fúrási adatok, illetve a rendelkezésre álló 

közel 100 évnyi szénhidrogén-kutatási eredmények. A projekt eredményeként elkészült 

tanulmány és szakkönyv segítséget nyújt a későbbiekben megvalósítani tervezett geotermiára 

alapozott fejlesztésekhez, turisztikai, illetve épületenergetikai beruházások során egyaránt. 

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány, mint vezető partner a Somogy Megyei 

Önkormányzattal, a Virovitica-Podravina Megyei Fejlesztési Ügynökséggel, valamint a Verőce- 

Drávamente Megyei Önkormányzattal közösen pályázatot nyert Somogy és Verőce-Drávamente 

megyék közös határon átnyúló vállalkozásfejlesztési stratégiájának kidolgozására. A projekt a 

Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban, az Európai 

Unió társfinanszírozásával valósul meg. A 2013-2020-as időszakra vonatkozó közös stratégia 

megalkotásának célja a magyar és horvát vállalkozások üzleti együttműködésének ösztönzése, a 

potenciális befektetők orientálása, a fejlesztések, a határon átnyúló tervezés összehangolása. 

Hosszabb távú célok: a foglalkoztatás bővítése, erősebb helyi gazdaság kialakulása, a perifériális 

státusz mérséklése.  

 

A Somogy Megyei Önkormányzat „ Kaposvári vigasságok terének kialakítása” elnevezésű 

pályázata a DDOP 2.1.1/A.B-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. 

felhívásából 495.482.990 Ft támogatást nyert. 

Az attrakció összeállítása során kiemelt cél volt a turizmus területi és időbeli koncentrációjának 

csökkentése, és olyan portfólió összeállítása, amely egész évben vonzerőt tud biztosítani és 

páratlan a városban. 

- garantált programok, színpadi előadások, 

- foglalkoztatással egybekötött hagyományőrző és modern foglalkozások, tevékeny-

ségek, 

- állandó és tartalmas időtöltést kínáló kiállítások és alkotó műhelyek, kézműves 

műhelyek, 

- helyfüggő mobil tartalmak (augmented reality), 

- az attrakciók látogatóit kiszolgáló vendéglátó egység. 
A szolgáltatások tervezése során kiemelt cél volt továbbá, hogy hosszútávon fenntartható legyen, 

klímabarát technológiákat alkalmazzon (napelem), egyedi, Kaposvárra jellemző sajátos értékekre 

építsen, növelje a turisták átlagos tartózkodási idejét és az egy turistára eső költés nagyságát a 

térségben, és új munkahelyeket hozzon létre. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat  a TÁMOP-5.6.1.B-12/2-2012-0164 „Somogy ifjúságáért 

bűnmegelőzési programsorozat” elnevezésű pályázaton 39.997.805,- Ft támogatást nyert.  

 

 

 

Kaposvár, 2013. január 30. 

 

                                                                                                 Gelencsér Attila 

                                                                                                a közgyűlés elnöke 
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9/2013.(II.22.) közgyűlési határozat 

 

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 8248/4/A/25 és a 8248/4/A/2 hrsz-ú in-

gatlanok vonatkozásában az elővásárlási jogról való 

lemondásról; 

- a Munka- Tűzvédelmi Társulás 2012. évi beszámo-

lójának jóváhagyásáról 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszá-

molóját tudomásul veszi.  

 

Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 

 

A közgyűlés  

 

- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal So-

mogy Megyei Kirendeltsége működéséről, 

- a Somogy megyei önkormányzatok konszolidáció-

járól, 

- a 2012.  november 10. és 2013. január 31. közötti 

tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatókat 

  

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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