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I. rész 

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

RENDELETEI 

 

 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

7/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelete 

a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

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

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított felhatalmazás alapján, Magya-

rország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában 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) 4. sz. melléklet „C” pontja helyébe e rendelet 1. sz. melléklete szerinti rendelkezés lép. 

 

2. § 

 

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

(2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

 

 

 Dr. Vörös Tamás Gelencsér Attila 

 megyei főjegyző közgyűlés elnöke 
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1. melléklet a 7/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelethez 

 

 

SZMSZ 4. sz. melléklete 

 

 

A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

 

C.  

 

A TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

 

1.  Átruházott hatásköre: 

A közgyűlés ülésezési szünetében dönt halaszthatatlan esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó területfejlesztéssel, 

területi tervezéssel, programozással, koordinációval, vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, kivéve az át nem 

ruházható hatásköröket.  

 

2.  Saját hatásköre: 

1. Közreműködik a decentralizált pályázati rendszer működésének felügyeletében, a korábban a megyei terüle t-

fejlesztési tanács, valamint regionális fejlesztési tanács hatáskörébe tartozó előirányzatok vonatkozásában 

meglévő támogatási szerződésállománnyal kapcsolatban felmerülő ügyekben a közgyűlési döntéseket véle-

ményezi. 

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 értékelé-

sében. 

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 felké-

rése 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 szolgá-

ló 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 te-

lepülésrendezési tervek összhangjáról. 

12. Előzetesen véleményezi a területi információs rendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos dönté-

seket. 

13. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását, közreműködik a 

fejlesztési programok nyomon követésében és értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásá-

nak 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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A Somogy Megyei Közgyűlés    

 

8/2013.(VII.15.) önkormányzati rendelete 

 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló  

4/1999.(IV.12.) 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 4/1999.(IV.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a kiegészül a  következő (3) bekezdéssel: 

 

„(3) A Somogy Megyei Közgyűlés „Főjegyző Emeritus” Címet adományozhat a mindenkori megyei főjegyzőnek, 

amennyiben közszolgálati jogviszonya a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatár betöl-

tésére  és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerezésére tekintettel szűnik meg.” 

 

 

2. § 

 

A Rendelet kiegészül a következő 10/B §-al: 

 

(1) „ A „Főjegyző Emeritus” Cím annak a nyugdíjba vonuló főjegyzőnek adományozható, aki a közszolgálatban 

több mint harminc évet eltöltött és a Somogy Megyei Önkormányzatnál legalább három önkormányzati ciklu-

son keresztül főjegyzői feladatot látott el. 

(2) A Cím adományozása határozatlan időre szól, a jogosultat akkor is megilleti, ha egyébként a címmel járó jut-

tatásokra már nem jogosult. 

(3) A Cím jogosultjának lehetséges feladatai: 

a) a közgyűlés, illetve a közgyűlés elnökének felkérése alapján a Somogy Megyei Önkormányzat képvise-

lete; 

b) a megyei önkormányzat koordinációs feladataiban való közreműködés; 

c) a megyei önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerében való közreműködés (egyetemek, 

nemzetközi kapcsolatok, sportszövetségek); 

d) kiemelt megyei rendezvények szervezésében való közreműködés; 

e) a Vármegyeházával összefüggő projektek szakmai támogatása. 

 

(4) A Cím jogosultja részére adható juttatások különösen: 

a) évente egy alkalommal a Címzetes Főjegyzői címmel adható juttatás, 

b) éves cafetéria-juttatás a mindenkori költségvetési rendelet alapján, 

c) irodahasználat infrastruktúrával, 

d) telefonhasználat a közgyűlési tisztségviselőknek megállapítottak szerint, 

e) éves szinten 6000 km gépkocsi-használat.” 

 

3. § 

 

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

(2) E rendelet hatályba lépésével a Rendelet 2. § (7) bekezdés 2. mondata, a Rendelet 10/A. § (9) bekezdése és a Ren-

delet 11. §-a hatályát veszti. 

(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 

 

 

18/2013.(VI.19.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2013. június 

19-i ülés napirendi pontjait.  

 

19/2013.(VI.19.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2012. évi 

munkájáról, a közbiztonság helyzetéről, a megye 

bűnügyi helyzetképéről 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Rendőr-főkapitányság 2012. évi munkájáról szó-

ló, a megyei rendőrfőkapitány által előterjesztett 

beszámolót elfogadja.  

 

2./ A közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében 

szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munká-

jukért, valamint felkéri a megyei rendőrfőkapi-

tányt, hogy a megye közrendjének, közbiztonsá-

gának és bűnügyi helyzetének további javítása, 

továbbá a határrend biztonságának és a határfor-

galom zavartalanságának megőrzése érdekében 

tegyen további intézkedéseket. 

 

 Felelős: Witzmann Mihály, a közgyűlés alelnö-

 ke (a határozat közléséért) 

 Határidő: folyamatosan 

 

20/2013.(VI.19.) közgyűlési határozat 

 

A Munka- és Tűzvédelmi Társulás átalakításáról, 

valamint egyes területfejlesztési feladatokról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Önkormányzatok Munka- és Tűzvédelmi Társulás 

társulási megállapodását az előterjesztés 1. sz. mel-

lékletét képező tartalommal 2013. július 1-jétől 

kezdődő hatállyal módosítja, a módosított megálla-

podást magára nézve kötelezőnek ismeri el, az önál-

ló jogi személyiségű önkormányzati társulás létre-

hozását Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 

néven támogatja, abba tagként ezen időponttól kez-

dődően belép. A társulási megállapodás aláírására 

felhatalmazza a közgyűlés elnökét. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Társulási Tanácsba 

Jakó Gergelyt, a Somogy Megyei Közgyűlés alel-

nökét tagként és Dr. Sárhegyi Judit megyei aljegy-

zőt póttagként - a delegált tag helyettesítésére - de-

legálja. 

Határidő: 2013. június 24. 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, 

hogy a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 

2013. június 30-a előtti működése során a munka- 

és tűzvédelmet érintő feladatok ellátására közbe-

szerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés 

a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdeké-

ben  hatályban marad 2013. december 31-ig. 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

 

4. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul ahhoz, 

hogy a létrejövő Somogy Megyei Önkormányzati 

Társulás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az 

Új Széchenyi Terv keretében kiírt, a „Közigazgatási 

partnerségi kapcsolatok erősítése” című, ÁROP-

1.A.6-2013 kódszámú pályázatot benyújtsa. Felha-

talmazza a közgyűlés elnökét a pályázattal kapcso-

latos szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 Határidő: 2013. július 05. 

 Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

 

21/2013.(VI.19.) közgyűlési határozat 

 

„Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” 

című ÁROP pályázat benyújtásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy 

a Somogy Megyei Önkormányzat a Nemzeti Fejleszté-

si Ügynökség által az Új Széchenyi Terv keretében 

kiírt, a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősíté-

se” című, ÁROP-1.A.6-2013. kódszámú, önrészt nem 

igénylő pályázatot a pályázati kiírásnak megfelelő 

paraméterekkel rendelkező egyesületekkel konzorci-

umként benyújtsa. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a 

pályázattal kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2013. július 05. 

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 

 

22/2013.(VI.19.) közgyűlési határozat 

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére 

kötött támogatási szerződések módosítási kérelmei-

ről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat 

mellékletében (1. számú melléklet) szereplő pá-

lyázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási 

szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok 

törléséhez, tekintettel az egyes területfejlesztési és 

önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai 

támogatási előirányzatokról szóló kormányrende-

letek módosításáról szóló 35/2012.(III.9) Korm. 

rendeletben foglaltakra. 

 Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, 

hogy a pályázatok lezárásához szükséges egyolda-

lú támogatói nyilatkozatokat aláírja. 

  Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: 2013. július 5. 
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2. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 

 

2.1  Táska Község Önkormányzata 2008. évi 

CÉDE előirányzatból 420.120,-Ft támoga-

tásban részesített „Polgármesteri hivatal 

homlokzatának hőszigetelése” című, 

140008808D számú támogatási szerződés 

megvalósulási helyének ingatlan külterület-

be sorolása miatt 418 hrsz-ról 418/A/1 hrsz-

re történő változásához. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2013. 2013. július 5. 

 

2.2  Barcs Város Önkormányzata 2009. évi LEKI 

előirányzatból 10.470.500,-Ft támogatásban 

részesített „Barcsi Gyógyfürdő és rekreációs 

Központ beléptető rendszerének átalakítása 

és a téli öltöző bővítése” című, 140004609L 

számú támogatási szerződés keretében fel-

újításra kerülő büfé bérbe adásához hozzájá-

rul az alábbiak szerint: 

  Kedvezményezett a pályázat keretében fel-

újításra került büfét Covic Ana, egyéni vál-

lalkozó részére bérbe adja. 

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2013. július 5. 

 

2.3  „B&Z Beton” Építő-, betonipari és Kereske-

delmi Kft. 2006. évi TRFC előirányzatból 

20.000.000,-Ft támogatásban részesített „Be-

tonkeverő központ létesítése Barcson” című, 

TRFC/DD/t/1400089/2006 számú támogatá-

si szerződés vonatkozásában a támogatási 

szerződés lezárásához, valamint a biztosíték 

törléséhez tekintettel arra, hogy a 148/2008. 

(V.26.) Korm. rendelet 9. § értelmében fenn-

tartási kötelezettség időtartama 3 évre csök-

kent, valamint a Támogatott a foglalkoztatá-

si-, és fenntartási kötelezettségének 2008. jú-

lius 1. - 2011. június 30. közötti kötelezett-

ségvállalással érintett időszakban eleget tett.  

 Felelős: Gelencsér Attila, közgyűlés elnöke  

 Határidő: 2013. július 5. 

 

3. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését 

a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-

ség részére. 

 Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: 2013. július 5. 
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I. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
1. melléklet a 22/2013.(VI.19.) 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 2005 TRFC
TRFC/DD/t/1400083/2

005
Thermálfürdő Kft.

Csokonyavisonta 

termálfürdő turisztikai és 

egészségügyi célú vízi 

létesítmények építése és 

korszerűsítése

2008.01.01 2012.12.31 2013.04.24

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

jelzálogjog és a 

felhatalmazó levél törölhető.

2 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400018/2

006

Buzsák Község 

Önkormányzata

Ravatalozó bővítés, 

átalakítás és urnafal 

építés II. ütem

2008.01.01 2012.12.31 2013.04.22

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

3 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400064/2

006

Barcs Város 

Önkormányzata

Széchenyi Ferenc 

Középiskola Kollégium 

vizesblokkjainak felújítása

2008.01.01 2012.12.31 2013.04.24

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

4 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400065/2

006

Barcs Város 

Önkormányzata

Barcs Város 

Önkormányzata 

fenntartásával működő 

oktatási intézmények 

felújítása

2008.01.01 2012.12.31 2013.04.24

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

5 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400014/2

006

Törökkoppány 

Község 

Önkormányzata

Törökkoppány községben 

az egészségügyi, szociális 

és kulturális ellátás 

működéséhez szükséges 

önkormányzati tulajdonú 

épület felújítása

2008.01.01 2012.12.31 2013.05.22

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

6 2006 TRFC
TRFC/DD/t/1400021/2

006

Miklósi Község 

Önkormányzata

Orvosi rendelő 

akadálymentesítése és 

felújítása

2008.01.01 2012.12.31 2013.05.22

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél törölhető.

7 2007 TEKI 140002907K
Nemesdéd Község 

Önkormányzata

Nemesdéd, Óvodaköz 

járdafelújítás
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.16

Támogatási szerződés 

lezárható.

8 2007 TEKI 140004107K
Pálmajor Község 

Önkormányzata

A pálmajori iskolaépület 

nyílászáróinak cseréje
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.21

Támogatási szerződés 

lezárható.
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I. Döntés pályázatok lezárásáról a 35/2012. (III.9.) Korm. rendelet alapján
1. melléklet a 22/2013.(VI.19.) közgyűlési határozathoz

9 2007 TEKI 140004507K
Vése Község 

Önkormányzata

Mezőgazdasági 

gépvásárlás (Szárzúzó, 

mulcsozó)

2008.01.01 2012.12.31 2013.05.16
Támogatási szerződés 

lezárható.

10 2007 TEKI 140005007K
Somogyszil Község 

Önkormányzata

Szabadság u. 334-342. 

számú házak előtti 

járdaszakasz felújítása

2008.01.01 2012.12.31 2013.05.15
Támogatási szerződés 

lezárható.

11 2007 TEKI 140002407K
Hajmás Község 

Önkormányzata

Hajmás - orvosi rendelő 

felújítása
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.14

Támogatási szerződés 

lezárható.

12 2007 TEKI 140002107K
Büssü Község 

Önkormányzata

A helyi önkormányzat 

feladatkörébe tartozó, 

önkormányzati tulajdonú 

lakóház külső 

homlokzatának eredeti 

állapotba történő 

helyreállítása

2007.12.01 2012.11.30 2013.05.23
Támogatási szerződés 

lezárható.

13 2007 TEKI 140000607K
Gálosfa Község 

Önkormányzata

Gálosfa - temető 

ravatalozója előtti 

térburkolat felújítása

2008.01.01 2012.12.31 2013.05.21
Támogatási szerződés 

lezárható.

14 2007 TEKI 140000407K
Gadács Község 

Önkormányzata

Kultúrház vizesblokk 

kialakításához berendezés 

vásárlása (mosdóajtó)

2008.01.01 2012.12.31 2013.05.15
Támogatási szerződés 

lezárható.

15 2007 TEKI 140004607K
Varászló Község 

Önkormányzata
Ravatalozó térburkolása 2008.01.01 2012.12.31 2013.05.16

Támogatási szerződés 

lezárható.

16 2007 TEKI 140001607K
Lad Község 

Önkormányzata

Művelődési Ház fűtésének 

korszerűsítése
2008.01.01 2012.12.31 2013.06.04

Támogatási szerződés 

lezárható.

17 2007 TEKI 140005507K
Patosfa Község 

Önkormányzata

A patosfai Művelődési Ház 

belső festése
2007.11.01 2012.10.31 2013.06.04

Támogatási szerződés 

lezárható.

18 2007 TEKI 140001407K
Kéthely Község 

Önkormányzata

Kéthely község Balaton és 

Magyari utcák belterületi 

járdáinak felújítása

2008.01.01 2012.12.31 2013.05.21
Támogatási szerződés 

lezárható.

19 2007 TEUT 140002207U
Marcali Város 

Önkormányzata

Somogyi utca burkolat 

felújítása
2007.12.01 2012.11.30 2013.05.21

Támogatási szerződés 

lezárható.

20 2007 TEUT 140002107U
Marcali Város 

Önkormányzata

Rózsa utca burkolat 

felújítása
2007.12.01 2012.11.30 2013.05.21

Támogatási szerződés 

lezárható.

21 2007 TEUT 140003707U
Ráksi Község 

Önkormányzata

Dózsa utca burkolat 

felújítása
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.23

Támogatási szerződés 

lezárható.

22 2007 TEUT 140001007U
Igal Város 

Önkormányzata

Camping utca burkolat 

felújítása
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.23

Támogatási szerződés 

lezárható.

23 2007 CÉDE 140009607D
Kelevíz Község 

Önkormányzata

Vörösmarty - Rákóczi 

utcákat összekötő járda 

felújítása

2007.12.01 2012.11.30 2013.05.21
Támogatási szerződés 

lezárható.
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24 2007 CÉDE 140009007D
Böhönye Község  

Önkormányzata
Hunyadi utca felújítása 2008.01.01 2012.12.31 2013.05.21

Támogatási szerződés 

lezárható.

25 2007 CÉDE 140006307D
Nemesdéd Község 

Önkormányzata

Nemesdéd Ravatalozó 

felújítása
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.16

Támogatási szerződés 

lezárható.

26 2007 CÉDE 140005507D
Bőszénfa Község 

Önkormányzata

Orvosi rendelő 

fűtéskorszerűsítése
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.14

Támogatási szerződés 

lezárható.

27 2007 CÉDE 140001407D
Vése Község 

Önkormányzata
Kovácsmúzeum bővítése 2008.01.01 2012.12.31 2013.05.16

Támogatási szerződés 

lezárható.

28 2007 CÉDE 140004507D
Somogyszil Község 

Önkormányzata

Szabadság utca 

járdafelújítása
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.15

Támogatási szerződés 

lezárható.

29 2007 CÉDE 140001607D
Ráksi Község 

Önkormányzata
Dózsa utca vízelvezetése 2008.01.01 2012.12.31 2013.05.23

Támogatási szerződés 

lezárható.

30 2007 CÉDE 140005107D
Gadács Község 

Önkormányzata

Kultúrház vizesblokk 

kialakításához berendezés 

vásárlása

2008.01.01 2012.12.31 2013.05.15
Támogatási szerződés 

lezárható.

31 2007 CÉDE 140002707D
Varászló Község 

Önkormányzata
Varászló óvoda felújítás 2008.01.01 2012.12.31 2013.05.16

Támogatási szerződés 

lezárható.

32 2007 CÉDE 140003207D
Cserénfa Község 

Önkormányzata

Önkormányzat orvosi 

rendelőjének felújítása, 

korszerűsítése

2008.01.01 2012.12.31 2013.05.14
Támogatási szerződés 

lezárható.

33 2007 CÉDE 140001907D
Büssü Község 

Önkormányzata

A helyi önkormányzat 

feladatkörébe tartozó, 

önkormányzati tulajdonú 

lakóház belső járdájának 

eredeti állapotba történő 

helyreállítása

2007.12.01 2012.11.30 2013.05.23
Támogatási szerződés 

lezárható.

34 2007 CÉDE 140002207D
Igal Város 

Önkormányzata

Szabadság tér burkolat 

felújítása
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.23

Támogatási szerződés 

lezárható.

35 2007 CÉDE 140008907D
Nemesvid Község 

Önkormányzata

Általános iskola meglévő 

vizesblokkjának felújítása
2007.10.01 2012.09.30 2013.05.16

Támogatási szerződés 

lezárható.

36 2007 CÉDE 140007407D
Szenyér Község 

Önkormányzata

Kossuth utcai járda 

felújítás
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.21

Támogatási szerződés 

lezárható.

37 2007 CÉDE 140003407D

Kaposgyarmat 

Község 

Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal és 

Orvosi rendelő felújítása
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.14

Támogatási szerződés 

lezárható.

38 2007 CÉDE 140008807D

Szentbalázs 

Község 

Önkormányzata

Szentbalázsi kultúrház 

felújítása
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.14

Támogatási szerződés 

lezárható.

39 2007 CÉDE 140001507D

Somogysimonyi 

Község 

Önkormányzata

Községgazdálkodás 

feladatkörébe tartozó 

kisgépbeszerzés

2007.10.01 2012.09.30 2013.05.16
Támogatási szerződés 

lezárható.
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40 2007 CÉDE 140001107D
Patosfa Község 

Önkormányzata

A Patosfa Művelődési Ház 

villámvédelmének 

kiépítése és a 

Polgármesteri Hivatal 

külső festése

2007.11.01 2012.10.31 2013.06.04
Támogatási szerződés 

lezárható.

41 2007 CÉDE 140006207D
Lad Község 

Önkormányzata

Általános Iskola 

burkolatának cseréje
2008.01.01 2012.12.31 2013.06.04

Támogatási szerződés 

lezárható.

42 2007 CÉDE 140009907D
Kéthely Község 

Önkormányzata

Kéthely, Hegyalja utcában 

játszótér kialakítása
2008.01.01 2012.12.31 2013.05.21

Támogatási szerződés 

lezárható.

43 2007 LEKI 140002007L
Patosfa Község 

Önkormányzata

A patosfai Művelődési Ház 

nyílászáró cseréje
2007.11.01 2012.10.31 2013.06.04

Támogatási szerződés 

lezárható.

44 2007 LEKI 140002107L
Lad Község 

Önkormányzata

Általános Iskola fűtésének 

korszerűsítése
2008.01.01 2012.12.31 2013.06.04

Támogatási szerződés 

lezárható.
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23/2013.(VI.19.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által 

támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja 

 

1.1.  Lengyeltóti Város Önkormányzat 2005. évi 

TEKI forrásból az „Polgármesteri Hivatal 

felújítása” című pályázat 140024905K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.2.  Nagybajom Város Önkormányzat 2005. évi 

TEKI forrásból az „Csokonai Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon 

vizesblokkjainak felújítása” című pályázat 

140003305K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését a do-

kumentum alapú záró ellenőrzési jegyző-

könyv alapján.  

1.3.  Tapsony Község Önkormányzat 2005. évi 

CÉDE forrásból az „Ravatalozóépület 

tetőszerkezetének felújítása” című pályázat 

140021405D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését a do-

kumentum alapú záró ellenőrzési jegyző-

könyv alapján. 

1.4.  Balatonfenyves Község Önkormányzat 2005. 

évi CÉDE forrásból az „Községi temetőben 

ravatalozófal és urnafal építése” című pályá-

zat 140009105D számú támogatási szerződé-

séből eredő kötelezettségeinek teljesítését a 

dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyző-

könyv alapján. 

1.5.  Bőszénfa Község Önkormányzat 2005. évi 

TEKI forrásból az „Belterületi árkok 

karbantartási és felújítási munkái” című pá-

lyázat 140002505K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét a dokumentum alapú záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv alapján. 

1.6.  Somogygeszti Község Önkormányzat 2006. 

évi TEKI forrásból az „Buszvárók felújítása, 

ill. szemétgyűjtők, padok kihelyezése és 

hirdetőtáblák cseréje” című pályázat 

140009506K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését a do-

kumentum alapú záró ellenőrzési jegyző-

könyv alapján. 

1.7.  Csokonyavisonta Község Önkormányzat 

2005.évi TEKI forrásból az „Xantus János 

utca járda felújítás” című pályázat 

140020805K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését a do-

kumentum alapú záró ellenőrzési jegyző-

könyv alapján. 

1.8.  Simonfa Község Önkormányzat 2005. évi 

TEKI forrásból az „Temető bekerítése, 

vizesblokk kialakítása” című pályázat 

140004105K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését a do-

kumentum alapú záró ellenőrzési jegyző-

könyv alapján. 

1.9.  Tapsony Község Önkormányzat 2005.évi 

TEKI forrásból az „Orvosi rendelő és szolg. 

lakás gázberuházása” című pályázat 

140014605K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését a do-

kumentum alapú záró ellenőrzési jegyző-

könyv alapján. 

1.10. Tapsony Község Önkormányzat 2005. évi 

TEKI forrásból az „Óvoda fűtéskorszerűsí-

tés” című pályázat 140014705K számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.11. Nemesdéd Község Önkormányzat 2005. évi 

CÉDE forrásból az „Kultúrház tetőszigetelé-

se” című pályázat 140007705D számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését a dokumentum alapú záró 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.12. Nemesdéd Község Önkormányzat 2006. évi 

TEKI forrásból az „Körjegyzőség központi 

fűtésének kiépítése” című pályázat 

140002206K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését a 

dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyző-

könyv alapján. 

1.13. Miklósi Község Önkormányzat 2004. évi 

TEKI forrásból az „Csapadékvíz elvezetés 

Hegyi utca 212 hrsz.” című pályázat 

140015504K04K számú támogatási szerző-

déséből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

1.14. Zselickislak Község Önkormányzat 2005. 

évi CÉDE forrásból az „Járdafelújítás” című 

pályázat 140007005D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését a dokumentum alapú záró ellenőr-

zési jegyzőkönyv alapján. 

1.15. Kaposvár Város Önkormányzat 2006. évi 

CÉDE forrásból az „Sávház copilit üvegfal 

csere folytatása” című pályázat 140000606D 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

1.16. Kastélyosdombó Község Önkormányzat 

2006. évi LEKI forrásból az „Községi 

pihenőhely kialakítása” című pályázat 

140004506L számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését a 

dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyző-

könyv alapján. 

1.17. Zics Község Önkormányzat 2005. évi TEKI 

forrásból az „Petőfi Sándor utcai járda 

felújítása” című pályázat 140004705K szá-

mú támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését a dokumentum alapú 

záró ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.18. Somogysámson Község Önkormányzat 

2006. évi TEKI forrásból az „Orvosi rendelő 

és Egészségügyi Tanácsadó felújítása” című 

pályázat 140006906K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-
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jesítését a dokumentum alapú záró ellenőr-

zési jegyzőkönyv alapján. 

1.19. Mike Község Önkormányzat 2006.évi TEKI 

forrásból az „Kossuth utca járda felújítás” 

című pályázat 140003306K számú támoga-

tási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését a dokumentum alapú záró elle-

nőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.20. Alsóbogát Község Önkormányzat 2006. évi 

TEKI forrásból az „Víztorony felújítása” 

című pályázat 140002806K számú támoga-

tási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését a dokumentum alapú záró elle-

nőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.21. Somogyjád Község Önkormányzat 2005. évi 

CÉDE forrásból az „Községi temető, nyugati 

ravatalozó épület felújítási munkái.” című 

pályázat 140007305D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését a dokumentum alapú záró ellenőr-

zési jegyzőkönyv alapján. 

1.22. Siójut Község Önkormányzat 2004. évi 

TEKI forrásból az „Ravatalozó épületének 

felújítása” című pályázat 140016804K szá-

mú támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

1.23. Somogyaracs Község Önkormányzat 2005. 

évi TEKI forrásból az „Járdafelújítás” című 

pályázat 140015205K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését a dokumentum alapú záró ellenőr-

zési jegyzőkönyv alapján. 

1.24. Somogyaracs Község Önkormányzat 2005. 

évi CÉDE forrásból az „Temetői ravatalozó 

bővítése” című pályázat 140016105D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezett-

ségeinek teljesítését a dokumentum alapú 

záró ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.25. Miklósi Község Önkormányzat 2005. évi 

TEKI forrásból az „Petőfi utca csapadékvíz 

elvezetése” című pályázat 140013005K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését a dokumentum 

alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.26. Szólád Község Önkormányzat 2005. évi 

CÉDE forrásból az „Csapadékvíz elvezető 

árkok felújítása” című pályázat 140014205D 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését a dokumentum 

alapú záró ellenőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.27. Vörs Község Önkormányzat 2006. évi TEKI 

forrásból az „Tűzoltó szertár és múzeum 

felújítása és berendezési tárgyak vásárlása” 

című pályázat 140008606K számú támoga-

tási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését a dokumentum alapú záró elle-

nőrzési jegyzőkönyv alapján. 

1.28. Barcs Város Önkormányzat 2005. évi CÉDE 

forrásból az „Barcs város területén 

önkormányzati utak járdák felújítása” című 

pályázat 140022205D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését a dokumentum alapú záró ellenőr-

zési jegyzőkönyv alapján. 

1.29. Barcs Város Önkormányzat 2005. évi TEKI 

forrásból az „Városi arculat kialakítása” cí-

mű pályázat 140025105K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését a dokumentum alapú záró ellenőr-

zési jegyzőkönyv alapján. 

1.30. Barcs Város Önkormányzat 2005. évi TEKI 

forrásból az „Szociális Központban a 

meglévő szociális alapellátás feltételeinek 

minőségi fejlesztése” című pályázat 

140032105K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését a 

dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyző-

könyv alapján. 

1.31. Barcs Város Önkormányzat 2006. évi LEKI 

forrásból az „Oktatási intézmények és 

közterületek felújítása” című pályázat 

140006206L számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését a 

dokumentum alapú záró ellenőrzési jegyző-

könyv alapján. 

1.32. Barcs Város Önkormányzat 2006. évi CÉDE 

forrásból az „Mozgáskorlátozottak részére 

lift kiép., mosókonyha, karbantartó műhely, 

vasaló, raktár kiépítése hrsz: 18” című pá-

lyázat 140003406D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét a dokumentum alapú záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv alapján. 

 

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 

 

24/2013.(VI.19.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozan-

dó Somogy Megyei Értéktárról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés létrehozza a megyei 

értéktárat a megyében fellelhető nemzeti értékek 

adatainak rendszerezése céljából. 

 Felelős:  Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke 

 Határidő:  2013. július 31. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a megyei 

főjegyzőt a 4/1999.(IV.12.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a központi 

jogszabályok és a megyei önkormányzat rendelete 

között az egymásra épülés és az összhang kialakul-

jon. 

 Határidő:  2013. szeptember 27. 

 Felelős:  Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 

 

25/2013.(VI.19.) közgyűlési határozat 

 

A 2012. évi közbeszerzési tevékenységről 

 

 

162 
___________________________________

                     Somogyi Közlöny 
___________________________________

                                  2013/3. szám 
____________________________



 

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Ön-

kormányzat, mint ajánlatkérő által a 2012. évben le-

folytatott közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

26/2013.(VI.19.) 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 Somogy Televízió Nonprofit Kft. 2012. évi egy-

szerűsített beszámolójának, kiegészítő mellékleté-

nek, közhasznú eredmény kimutatásának, 5.827eFt 

mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba he-

lyezésének, valamint 2013. évi üzleti tervének elfo-

gadásához való előzetes hozzájárulásról, és a 

könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről, 

 

- annak tudomásul vételéről, hogy a Somogy Televí-

zió Nonprofit Kft. korábbi adó évek elhatárolt vesz-

teségének adóalap csökkentő tételként történő el-

számolására 2012. évben – legfeljebb a felhasználá-

sa nélkül számított adóévi adóalap 50%-áig történő 

mértékben – 3.226 e Ft összegben kerül sor  

 

– átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló be-

számolót tudomásul veszi.  

 

Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 

 

A közgyűlés  

- a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészség-

ügyi Szakigazgatási Szerve tevékenységéről, 

- a Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelés-

ügyi Igazgatósága működéséről, 

- a gazdák piacra jutásának esélyeiről – kitekintéssel 

Somogy megyére, 

- a megyei főépítész tapasztalatairól a 

190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja 

alapján,  

- a Somogy Megyei Önkormányzat pályázati tevé-

kenységéről, 

- a területfejlesztési bizottság által hozott döntésről, 

- a 2013.  április 13. és 2013. június 10. közötti tiszt-

ségviselői 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 

 




