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I. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
RENDELETEI 

 
 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés 
 

5/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 
A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, va-
lamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-ában fog-
lalt feladatkörében eljárva,  a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és vég-
rehajtási feladatairól a következőket rendeli el: 

 
I. 
 

A RENDELET HATÁLYA 
 

1. § 
 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.17.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Bevételeinek főösszegét 
Kiadásainak főösszegét 
Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja 
 
Finanszírozási bevételét 
Finanszírozási kiadását 
Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét 
megállapítja 
 
Költségvetési bevételét 
Költségvetési kiadását 
Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét 
megállapítja 
    ebből:   
 
A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül 

A működési célú bevételek összegét 
A működési célú kiadások összegét 
Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét 
megállapítja 
 
Felhalmozási célú bevételét  

 
1.352.993     
1.352.993     

0 
 

184.169  
26.711 

 
157.458 

 
1.168.824 
1.326.282 
-157.458 

 
 
 
 

846.258 
888.980 

 
-42.722 

 
312.503 

 

 
EFt-ban 
EFt-ban 
EFt-ban 

 
EFt-ban 
EFt-ban 

 
EFt-ban 

 
EFt-ban 
EFt-ban 

EFt-ban 
 
 
 
 

EFt-ban 
EFt-ban 

 
EFt-ban 

 
EFt-ban 

Felhalmozási célú kiadását 437.302  EFt-ban 
Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét 
megállapítja 

-124.799 EFt-ban 
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kötelező működési feladatok kiadásai: 

 
 
 

844.438 

 
 
 

EFt-ban 
         ebből: 

  a személyi juttatások összegét 
 

197.103 
 

EFt-ban 
   a szociális hozzájárulási adó 50.874 EFt-ban 
   a dologi kiadások összegét - hivatal 

-  önkormányzat              
 
  egyéb működési célú támogatás 

115.295 
115.666 

 
365.500 

EFt-ban 
EFt-ban 

 
EFt-ban 

 
   önként vállalt működési feladatok kiadásai  44.542            

 
  EFt-ban 

   a költségvetési létszámkeretet 33  főben 
   állapítja meg.   
 

2. § 
 

(1)  A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 

3. § 
 

(1)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát 

veszti.  
 
 
 
 
             Dr. Sárhegyi Judit s. k.                              Jakó Gergely s. k.  

          megyei jegyző      a közgyűlés elnöke 
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528 055 407 038 935 093 1 352 993 0 1 352 993

419 343 371 243 790 586 1 168 824 0 1 168 824

1 Működési célú bevételek összesen 71 672 367 243 438 915 846 258 0 846 258

2 Felhalmozási célú bevételek összesen 347 671 4 000 351 671 312 503 0 312 503

3 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről (B1)
50 392 307 743 358 135 752 944 0 752 944

4 Önkormányzatok működési támogatásai 

(B11) 0 240 172 240 172 263 258 0 263 258

5 Egyéb működési célú támogatások bevételei 

áht-n belülről (B16)
50 392 67 571 117 963 489 686 0 489 686

6 Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről B2
347 671 0 347 671 308 503 0 308 503

7
Egyéb felhalmozási célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről DDOP 

2.1.1 beruházás / Vígasságok tere/

347 671 0 347 671 308 503 0 308 503

8 Működési bevételek (B4) 21 280 59 500 80 780 93 314 0 93 314

9 Egyéb működési bevételek (B410)   ebből: 21 280 59 500 80 780 93 314 0 93 314

10 - Önkormányzati működési bevételek 0 0 0 5 534 0 5 534

11 - Hivatali működési bevételek 21 280 59 500 80 780 87 780 0 87 780

12 Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0 0 0

13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 10 063 0 10 063

14 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

(B7) 0 4 000 4 000 4000 0 4000

108 712 35 795 144 507 184 169 0 184 169

15 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 

(B8113) 0 0 0 30 000 0 30 000

16 Maradvány igénybevétele (B813) 108 712 35 795 144 507 145 001 0 145 001

17 Államháztartáson belüli megelőlegezések 

(B814) 0 0 0 9 168 0 9 168

BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

Finanszírozási bevételek (B8)

1. melléklet az 5/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelethez

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi összesített működési és finanszírozási bevételeirről és 

kiadásairól

Eredeti előirányzat 3.                    
Módosított 

előirányzat a 

2/2015.(III.17) 
rend. 

módosítást 

követően

4. változás 

összegei

4.                       
Módosított 

előirányzat 

az 
5/2015.(VI.2.) 

rend. 
módosítását 

követően

Sorszám Megnevezés
önként 

vállalt

kötelező 

feladat

Eredeti 
előirányza

t összesen
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528 055 407 038 935 093 1 352 993 0 1 352 993

528 055 407 038 935 093 1 322 993 3 289 1 326 282

18 Működési célú kiadások összesen 75 093 407 038 482 131 919 531 -30 551 888 980

19 Felhalmozási célú kiadások összesen 452 962 0 452 962 403 462 33 840 437 302

20 Személyi juttatások (K1) 16 981 168 780 185 761 216 527 -2 443 214 084

21 Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó (K2)
4 299 40 322 44 621 52 730 2 443 55 173

22 Dologi kiadások (K3) 53 813 187 436 241 249 284 774 -30 551 254 223

23 - ebből: Hivatali dologi kiadások 91 075 91 075 115 295 115 295
24 Önk-i dologi kiadások- Pályázati 53 813 96 361 150 174 169 479 -30 551 138 928
25 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) 0 0 0 0 0 0

26 Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 10 500 10 500 365 500 0 365 500

27 Beruházások (K6) 452 962 0 452 962 402 962 33 840 436 802

28 DDOP 2.1.1 beruházás / Vígasságok tere/ 

kiadásai
452 962 0 452 962 402 962 33 840 436 802

29 Immateriális javak 0 0 0 0 233 233

30 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 289 765 0 289 765 250 395 28 153 278 548

31 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 

(K63) 4 060 4 060

32 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

(K64) 57 178 0 57 178 57 178 3 239 60 417

33 Beruházási célú előzetesen felszámított 

általános forgalmi adó (K67)
106 019 0 106 019 95 389 -1 845 93 544

34
Felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre (K8)

0 0 0 500 0 500

0 0 0 30 000 -3 289 26 711

35 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 

(K9113) 0 0 0 30 000 0 30 000

36 Központi irányítószervi támogatás 

folyósítása
235 204 235 204 257 924 -3 289 254 635

37 Korrekció a támogatás duplázódásának 

ellensúlyozására
-235 204 -235 204 -257 924 0 -257 924

-108 712 -35 795 -144 507 -154 169 -3 289 -157 458

108 712 35 795 144 507 154 169 3 289 157 458

KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási)

Költségvetési kiadások (K1-K8)

Finanszírozási kiadások (K9)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 

KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

KÜLÖNBÖZETE

4. változás 

összegei

4.                       
Módosított 

előirányzat 

az 
5/2015.(VI.2.) 

rend.  
módosítását 

Sorszám Megnevezés
önként 

vállalt

kötelező 

feladat

Eredeti 
előirányza

t összesen

Eredeti előirányzat 3.                     
Módosított 

előirányzat a 

2/2015.(III.17) 
rend. 

módosítást 

követően
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A Somogy Megyei Közgyűlés 
 

6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete 
 

a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 

Áht.) 89. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei 

Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 

1. § 

A közgyűlés Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló zárszámadását 

a) 1.332.988 e Ft összegű teljesített bevétellel, 

    1.262.946 e Ft összegű teljesített kiadással, 

b) a 2014. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot 29 főben állapítja meg. 

2. § 

A közgyűlés az önkormányzat összesített tárgyévi bevételek és kiadások 2014. évi alakulását 

az 1. melléklet szerint állapítja meg. 

3. § 

A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet 

szerint fogadja el. 

4. § 

A közgyűlés az önkormányzati hivatal 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 3. 

melléklet szerint fogadja el. 

5. § 

A közgyűlés az önkormányzat 2014. december 31-i követeléseit jogcímenként az 7. melléklet, 

a 2014. december 31-i kötelezettségeit a 8. melléklet szerint állapítja meg. 

6. § 

A közgyűlés az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti összesített mérlegét a 5. 

melléklet szerint állapítja meg. 
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7. § 

(1)  A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi összesített maradványát 70.042 eFt-ban állapítja 

meg a 4. melléklet szerint. 

(2) A közgyűlés szabadon felhasználható 2014. évi maradványt nem állapít meg. 

8. § 

A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi összesített vagyon kimutatását a 6. melléklet szerint 
fogadja el.  

9. § 

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

(2) A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek. 

 

 
                      

    Jakó Gergely s. k.                Dr. Sárhegyi Judit s. k.    
      a közgyűlés elnöke                                                     megyei jegyző 
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1.melléklet a 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez 

 
Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi  összesített  bevételeiről és kiadásairól 

 
 

   
 

Adatok: ezer forintban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

összege 
Teljesítés  

% 

1 BEVÉTELEK (költségvetési+finanszírozás) 935 093 1 352 993 1 332 988 98,52 

2 Költségvetési bevételek (B1-B7) 790 586 1 168 824 1 148 819 98,29 

3 Működési célú bevételek összesen 438 915 846 258 798 936 94,41 
4 Felhalmozási célú bevételek összesen 351 671 312 503 349 883 111,96 
5 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 229 200 263 258 263 258 100,00 

6 Helyi önkormányzatok működésének általános 

támogatása (B111) 229 200 229 200 229 200 100,00 

7 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 0 10 145 10 145 100,00 
8 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 23 913 23 913 100,00 

9 Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről  (B16) 128 935 489 686 445 371 90,95 

10 ebből: központi kezelésű előirányzatok  (B16) 0 0 1 000   

11 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 
és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 66 841   

12 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   0 375 800   

13 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 

(B16) 0 0 1 730   

14 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről  (B2) 347 671 308 503 347 671 112,70 

15 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 
és azok hazai társfinanszírozása  (B25) 347 671 308 503 347 671 112,70 

16 Működési bevételek (B4) 80 780 93 314 88 297 94,62 
17 Működési célú átvett pénzeszközök  (B6) 0 10 063 2 010 19,97 
18 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  (B7) 4 000 4 000 2 212 55,30 

19 Finanszírozási bevételek (B8) 144 507 184 169 184 169 100,00 

20 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (B811) 0 30 000 30 000 100,00 
21 Maradvány igénybevétele (B813) 144 507 145 001 145 001 100,00 
22 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 9 168 9 168 100,00 
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23 KIADÁSOK (költségvetési+finanszírozási) 935 093 1 352 993 1 262 946 93,34 

24 Költségvetési kiadások  (K1-K8) 935 093 1 326 282 1 232 946 92,96 

25 Működési célú kiadások összesen 482 131 888 980 811 149 91,24 
26 Felhalmozási  célú kiadások összesen 452 962 437 302 421 797 96,45 
27 Személyi juttatások összesen  (K1) 185 761 214 084 200 960 93,87 

28 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (K2) 44 621 55 173 54 076 98,01 

29 Dologi kiadások (K3) 241 249 254 223 203 734 80,14 
30 ebből: Hivatal dologi kiadások 91 075 115 295 107 173 92,96 
31           Önkormányzati dologi kiadások 150 174 138 928 96 561 69,50 
32 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 0 0   
33 Egyéb működési célú kiadások (K5) 10 500 365 500 352 379 96,41 

34 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

belülre (K506) 0 352 858 341 559   

35 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

kívülre (K511) 6 500 12 142 10 820 89,11 

36 Tartalékok (K512) 4 000 500 0 0,00 
37 Beruházások (K6) 452 962 436 802 421 297 96,45 
38 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 233 233 100,00 
39 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 289 765 278 548 271 658 97,53 
40 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 4 060 4 060 100,00 
41 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 57 178 60 417 55 779 92,32 

42 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 

adó (K67) 106 019 93 544 89 567 95,75 

43 Felújítások (K7) 0 0 0   
44 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 500 500 100,00 

45 Finanszírozási kiadások (K9) 0 26 711 30 000   

46 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  (K911) 0 30 000 30 000 100,00 
47 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  (K915) 235 204 254 635 249 442 97,96 
48 Korrekció a támogatás duplázódásának ellensúlyozására -235 204 -257 924 -249 442   
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 2. melléklet a 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez 

Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi  pénzforgalmi bevételeiről és kiadásairól 
  

  
  Adatok: ezer forintban 

Sorszám Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

összege 
Teljesítés 

% 

1 BEVÉTELEK (költségvetési+finanszírozási) 848 840 872 560 866 932 99,36 

2 Költségvetési bevételek      (B1-B7) 709 806 693 864 688 236 99,19 
3 Működési célú bevételek összesen 358 135 381 361 338 353 88,72 
4 Felhalmozási célú bevételek összesen 351 671 312 503 349 883 111,96 
5 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 229 200 263 258 263 258 100,00 

6 Helyi önkormányzatok működésének általános 

támogatása (B111) 229 200 229 200 229 200 100,00 

7 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 0 10 145 10 145 100,00 

8 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

(B116) 0 23 913 23 913 100,00 

9 Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről (B16) 128 935 104 506 69 740 66,73 

10 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 1 000   

11 
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 
programokra és azok hazai társfinanszírozása        

(B16) 
0 0 66 841   

12 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 169   

13 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési 

szerveik (B16) 0 0 1 730   

14 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről  (B2) 347 671 308 503 347 671 112,70 

15 
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s 
programokra és azok hazai társfinanszírozása        

(B25) 
347 671 308 503 347 671 112,70 

16 Működési bevételek (B4) 0 5 534 5 345 96,58 
17 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 8 063 10 0,12 
18 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 4 000 4 000 2 212 55,30 
19 Finanszírozási bevételek (B8) 139 034 178 696 178 696 100,00 

20 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 

(B811) 0 30 000 30 000 100,00 

21 Maradvány igénybevétele (B813) 139 034 139 528 139 528 100,00 
22 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 9 168 9 168 100,00 
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23 KIADÁSOK (költségvetési+finanszírozási) 848 840 872 560 808 811 188 

24 Költségvetési kiadások         (K1-K8) 613 636 587 925 529 369 90,04 

25 Működési célú kiadások összesen 160 674 150 624 107 572 71,42 
26 Felhalmozási  célú kiadások összesen 452 962 437 301 421 797 96,45 
27 Személyi juttatások összesen  (K1) 0 1 196 1 196 100,00 

28 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (K2) 0 0 0   

29 Dologi kiadások (K3) 150 174 138 928 96 561 69,50 
30 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 0 0 0   
31 Egyéb működési célú kiadások  (K5) 10 500 10 500 9 815 93,48 

32 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

belülre (K506) 0 20 20 100,00 

33 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

kívülre (K511) 6 500 9 980 9 795 98,15 

34 Tartalékok (K512) 4 000 500 0 0,00 
35 Beruházások (K6) 452 962 436 801 421 297 96,45 
36 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 233 233 100,00 
37 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 289 765 278 548 271 658 97,53 
38 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 4 060 4 060 100,00 
39 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 57 178 60 417 55 779 92,32 

40 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó (K67) 106 019 93 543 89 567 95,75 

41 Felújítások (K7) 0 0 0   
42 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 500 500 100,00 
43 Finanszírozási kiadások (K9) 235 204 284 635 279 442 98,18 

44 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

(K911) 0 30 000 30 000 100,00 

45 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 

(K915) 235 204 254 635 249 442 97,96 

 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE (költségvetési+finanszírozási) 58 121 
  

214 
____________________________________

                Somogyi Közlöny 
_______________________________

                                                          2015/4. 
___________________________________



3. melléklet a 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez 
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeiről és kiadásairól 

  
  

Adatok: ezer forintban 

Sorszám Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

összege 
Teljesítés 

% 

1 BEVÉTELEK (költségvetési+finanszírozási) 321 457 735 067 715 498 97,34 
2 Költségvetési bevételek (B1-B7) 80 780 474 959 460 583 96,97 
3 Működési célú bevételek összesen 80 780 474 959 460 583 96,97 
4 Felhalmozási célú bevételek összesen 0 0 0   

5 Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről  (B16) 0 385 180 375 631 97,52 

6 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 375 631   

7 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(B1) 0 385 180 375 631 97,52 

8 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 23 726 23 659 23 489 99,28 
9 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 11 200 11 639 8 624 74,10 

10 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 10 227 10 421 101,90 
11 Egyéb működési bevételek (B410) 45 854 42 254 40 418 95,65 
12 Működési bevételek (B4) 80 780 87 779 82 952 94,50 
13 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 2 000 2 000 100,00 
14 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 0 0 2 000   
15 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 2 000 2 000 100,00 
16 Finanszírozási bevételek (B8) 240 677 260 108 254 915 98,00 
17 Maradvány igénybevétele (B813) 5 473 5 473 5 473 100,00 
18 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 235 204 254 635 249 442 97,96 

      
19 KIADÁSOK (költségvetési+finanszírozási) 321457,00 735067,00 703577,00 95,72 

20 Költségvetési kiadások (K1-K8) 321 457 735 067 703 577 95,72 
21 Működési célú kiadások 321 457 735 067 703 577 95,72 
22 Felhalmozási célú kiadások 0 0 0   
23 Személyi juttatások összesen (K1) 185 761 212 889 199 764 93,83 

24 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (K2)                                                                44 621 55 173 54 076 98,01 

25 Készletbeszerzés (K31) 5 225 15 268 15 243 99,84 
26 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 4 785 5 106 5 070 99,29 
27 Szolgáltatási kiadások (K33) 57 184 63 097 58 329 92,44 
28 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 1 200 1 883 1 882 99,95 
29 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 22 681 26 651 26 649 99,99 
30 Dologi kiadások (K3) 91 075 112 005 107 173 95,69 
31 Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 355 000 342 564 96,50 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE 

(költségvetési+finanszírozási) 11 921  
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4. melléklet a 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez 

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi összesített maradványának alakulásáról 

  
Adatok: ezer forintban 

Sorszám Megnevezés   
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 148 819 
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 232 946 
3 Alaptevékenység költségvetési egyenlege -84 127 
4 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 433 611 
5 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 279 442 
6 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege  154 169 
7 Alaptevékenység maradványa  70 042 
8 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 
9 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 

10 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege  0 
11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 
12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 
13 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege  0 
14 Vállalkozási tevékenység maradványa  0 
15 Összes maradvány  70 042 
16 Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 70 042 
17 Alaptevékenység szabad maradványa  0 
18 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség  0 
19 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa  0 
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5. melléklet a 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez 
Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi összevont mérlege 

  Adatok: ezer forintban 

Sorszám Megnevezés Előző 

időszak 
Tárgy 

időszak 
1 ESZKÖZÖK     
2 A/I/1        Vagyoni értékű jogok 474 333 
3 A/I/2        Szellemi termékek 1 603 778 
5 A/I        Immateriális javak  2 077 1 111 
6 A/II/1        Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 568 505 855 926 
7 A/II/2        Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 31 407 72 174 
8 A/II/4        Beruházások, felújítások 21 005 0 
9 A/II        Tárgyi eszközök 620 917 928 100 
10 A/III/1        Tartós részesedések 3 000 3 000 
11 A/III        Befektetett pénzügyi eszközök 3 000 3 000 
13 A)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK 
625 994 932 211 

14 B/I        Készletek 0 0 
15 B/II        Értékpapírok  0 0 
16 B)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 

FORGÓESZKÖZÖK 
0 0 

17 C/I        Hosszú lejáratú betétek 0 0 
18 C/II        Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 453 867 
19 C/III        Forintszámlák 144 535 64 543 
20 C/IV        Devizaszámlák 14 4 632 
21 C)        PÉNZESZKÖZÖK 145 002 70 042 
22 D/I/4        Költségvetési évben esedékes követelések működési 

bevételre 
3 563 2 404 

23 D/I/6        Költségvetési évben esedékes követelések működési célú 

átvett pénzeszközre  
8 044 8 044 

24 D/I/6a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 

működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson kívülről 

8 044 8 044 

25 D/I/7        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 

átvett pénzeszközre  
4 000 2 288 

26 D/I/7a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 

felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson kívülről 

4 000 2 288 

27 D/I        Költségvetési évben esedékes követelések  15 607 12 736 
28 D/II/7        Költségvetési évet követően esedékes követelések 

felhalmozási célú átvett pénzeszközre  
7 708 7 708 

29 D/II/7a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 

felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson kívülről 

7 708 7 708 
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30 D/II        Költségvetési évet követően esedékes követelések 7 708 7 708 
31 D/III        Követelés jellegű sajátos elszámolások  0 0 
32 D)        KÖVETELÉSEK  23 315 20 444 
33 E)        EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 
34 F/1        Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 5 023 
35 F/2        Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 210 
36 F)        AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  0 5 233 
37 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 794 311 1 027 930 
38 FORRÁSOK     
39 G/I        Nemzeti vagyon induláskori értéke 794 311 794 311 
40 G/II        Nemzeti vagyon változásai 0 0 
41 G/III        Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 145 002 145 002 
41 G/IV        Felhalmozott eredmény -158 420 -158 420 
43 G/V        Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 
44 G/VI        Mérleg szerinti eredmény 0 150 238 
45 G)        SAJÁT TŐKE  780 893 931 131 
46 H/I/3        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi 

kiadásokra 
12 325 47 314 

47 H/I/6        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

beruházásokra 
1 093 15 539 

48 H/I        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 13 418 62 853 
49 H/II/3        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

dologi kiadásokra 
0 17 000 

50 H/II/9        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

finanszírozási kiadásokra  
0 9 168 

51 H/II/9a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetésére 

0 9 168 

52 H/II        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek  0 26 168 
53 H/III        Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások  0 0 
54 H)        KÖTELEZETTSÉGEK 13 418 89 021 
55 I)        EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 
56 J)        KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 

ELSZÁMOLÁSOK 
0 0 

57 K/1        Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 
58 K/2        Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 7 778 
59 K/3        Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 
60 K)        PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  0 7 778 

61 FORRÁSOK ÖSSZESEN  794 311 1 027 930 
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6.melléklet a 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez 

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala összesített vagyonának értéke 2014. december 31-én 
 

 
Adatok: ezer forintban 

ESZKÖZÖK 

Bruttó Könyv 

szerinti  Bruttó Könyv 

szerinti  Vagyon 
összesen  

(3+5) 
állományi érték állományi érték 

Somogy Megyei 
Önkormányzat 

Somogy Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal 
1 2 3 4 5 6 

 I. Immateriális javak  233 0 26 118 1 111 1 111 
II. Tárgyi eszközök  1 092 187 908 974 103 536 19 126 928 100 
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   1 025 259 855 926 0 0 855 926 

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 
        

  
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
        

  
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és 

kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
1 025 259 855 926 0 0 855 926 

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok 
        

0 
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 66 928 53 048 103 536 19 126 72 174 

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 
        

0 
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

gépek, berendezések, felszerelések, járművek 
        

0 
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 
66 928 53 048 103 536 19 126 72 174 

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek         0 
3. Tenyészállatok         0 
4. Beruházások, felújítások          0 
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése          0 
III. Befektetett pénzügyi eszközök  3 000 3 000     3 000 
1. Tartós részesedések  3 000 3 000     3 000 
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         0 
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése          0 
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök         0 

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  1 095 420 911 974 129 654 20 237 932 211 

I. Készletek         0 
II. Értékpapírok         0 
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 

FORGÓESZKÖZÖK  0 0 0 0 
0 

I. Lekötött bankbetétek         0 
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II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 0 867 867 867 
III. Forintszámlák 53 489 53 489 11 054 11 054 64 543 
IV. Devizaszámlák 4 632 4 632     4 632 
C) PÉNZESZKÖZÖK 58 121 58 121 11 921 11 921 70 042 
I. Költségvetési évben esedékes követelések 10 434 10 434 2 302 2 302 12 736 

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 7 708 7 708     
7 708 

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások         0 
D) KÖVETELÉSEK  18 142 18 142 2 302 2 302 20 444 

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása         
0 

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-
helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök 

elszámolásai 
        

0 
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 

ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0 0 
0 

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK     5 233 5 233 5 233 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  1 171 683 988 237 149 110 39 693 1 027 930 

FORRÁSOK 

  

  
  

  
  

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke   754 131   40 180 794 311 
II. Nemzeti vagyon változásai         0 
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   139 528   5 474 145 002 
IV. Felhalmozott eredmény   -149 495   -8 925 -158 420 
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása         0 
VI. Mérleg szerinti eredmény   159 999   -9 761 150 238 
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)   904 163 0 26 968 931 131 
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek   57 906   4 947 62 853 

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek   26 168 
  

  
26 168 

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások         0 
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)   84 074 0 4 947 89 021 
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 

KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK     
  

  
0 

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK       7 778 7 778 
FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13)   988 237 0 39 693 1 027 930 
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7. melléklet a 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez 

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi követelései 

      

 
Adatok: ezer forintban 

Megnevezés Követelések 

nyitó állománya 

Követelések 

tárgyévi záró 

állománya 
Költségvetési évben esedékes követelések működési 

bevételre 
3 563 2 404 

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú 

átvett pénzeszközre  
8 044 8 044 

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási 

célú átvett pénzeszközre  
4 000 2 288 

Költségvetési évben esedékes követelések  15 607 12 736 
Költségvetési évet követően esedékes követelések 
felhalmozási célú átvett pénzeszközre  

7 708 7 708 

Költségvetési évet követően esedékes követelések  7 708 7 708 

Követelések összesen 23 315 20 444 
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8. melléklet a 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez 

Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2014. évi kötelezettségei 

  Adatok: ezer forintban 

Megnevezés Követelések 

nyitó állománya 

Követelések 

tárgyévi záró 

állománya 
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

dologi kiadásokra 
13 418 17 000 

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

finanszírozási kiadásokra  
0 9 168 

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek  13 418 26 168 
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9. melléklet a 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez 

A Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi  központosított előirányzatainak és                                              
egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 

      
Adatok: ezer forintban 

Sorszám Megnevezés 

A központi 

költségvetésből 

támogatásként 

rendelkezésre 

bocsátott összeg 

Az 
önkormányzat  

által az adott 

célra ténylegesen 

felhasznált 

összeg 

Az 
önkormányzat  

által fel nem 

használt, de a 

következő évben 

jogszerűen 

felhasználható 

összeg 
1 Helyi szervezési intézkedésekhez 

kapcsolódó többletkiadások támogatása 
10 032 000 10 032 000 0 

2 A 2013. évről áthúzódó 

bérkompenzáció támogatása 
113 284 113 284 0 

3 Központosított előirányzatok 10 145 284 10 145 284 0 

4 Megyei önkormányzati tartalékból 

kapott támogatás 
22 720 000 3 088 000 19 632 000 

5 

A költségvetési szerveknél 

foglalkoztatottak 2014. évi 

kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) 
Korm. hat.) 

1 192 784 1 192 784 0 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 
 

7/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, 

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-ában 

foglalt feladatkörében eljárva,  a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 

végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.17.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § 
 

(1) A közgyűlés, a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

 
 

Bevételi főösszegét 

Kiadási főösszegét 

Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja 

 

 

476.791 

476.791 

0 

 
 

 

EFt-ban 

EFt-ban 

EFt-ban 

 

Költségvetési bevételét 

Költségvetési kiadását 

Költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözetét 

megállapítja 

    ebből:   

A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül 

A működési célú bevételek összegét 

A működési célú kiadások összegét 

Működési bevételeinek és kiadásainak különbözetét megállapítja 

 

Külső finanszírozási bevételét 

Külső finanszírozási kiadását 

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét 

megállapítja 

 

Felhalmozási célú bevételét  

366.145 

435.880 

 

-69.735 

 

 

313.200 

382.044 

-68.844 

 

40.911 

40 911 

0 

 

 

52.945 
 

  EFt-ban 

EFt-ban 

 

EFt-ban 

 

 

EFt-ban 

EFt-ban 

EFt-ban 

 

EFt-ban 

EFt-ban 

EFt-ban 

 

 

EFt-ban 

Felhalmozási célú kiadását 53.836 EFt-ban 

Felhalmozási hiányát megállapítja -891 EFt-ban 

  

 

kötelező működési feladatok kiadásait: 

 

 

352.866 

 

 

EFt-ban 

         ebből: 

  a személyi juttatások összegét 

 

116.010 

 

EFt-ban 

   a szociális hozzájárulási adó 31.610 EFt-ban 

   a dologi kiadások összegét  - hivatal 

  - önkormányzat              
 

  egyéb működési célú támogatást 

83.402 

74.833 
 

13.600 

EFt-ban 

EFt-ban 
 

EFt-ban 
 

224 
____________________________________

                Somogyi Közlöny 
_______________________________

                                                          2015/4. 
___________________________________



    2 

 

  az általános tartalék összegét  500 
 

EFt-ban 

   a működési célú tartalék összegét 2.000 EFt-ban 

  

önként vállalt feladatok kiadásait: 
 

a költségvetési létszámkeretet 

 

60.089 
 

30 

 

EFt-ban 
 

főben 

 

állapítja  meg.” 

 
2. § 

 
(1)  A Rendelet 1., 1/1/A., 1/2 melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3. melléklete lép.  
 

3. § 
 

(1)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti.  
 
 
 
 
  Jakó Gergely s. k. Dr. Sárhegyi Judit s. k. 
 a közgyűlés elnöke megyei jegyző 
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1. melléklet a 7/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelethez 

A Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. évi összesített működési és finanszírozási bevételeiről és kiadásairól 

    Eredeti előirányzat 

1. változás 

összegei 

1. 
Módosított 

előirányzat 

a 3/2015. 
(III.17.) 

rend. 
módosítását 

követően 

S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés önként 

vállalt 
kötelező 

feladat 
állami 

feladatok 

Eredeti 
előirányzat 

összesen 

BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási) 83 014 393 777 0 476 791 0 476 791 

  Költségvetési bevételek (B1-B7) 47 945 318 200   366 145 0 366 145 

1 Működési célú bevételek összesen 0 313 200 0 313 200 0 313 200 

  Felhalmozási célú bevételek összesen 47 945 5 000   52 945 0 52 945 

2 
Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről (B1) 0 301 319 0 301 319 0 301 319 

3 
Helyi önkormányzatok működésének 

általános támogatása(B111) 0 233 377 0 233 377 0 233 377 

4 
Egyéb működési célú célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 67 942 0 67 942 0 67 942 

5 
-ÁROP 1.2.11 /területi tervezés/B14-

Somogyi értéktár pályázat 
0 40 911 0 40 911 0 40 911 

6 - Somogyi értéktár pályázat 
0 10 000 0 10 000 0 10 000 

7 
IPA HUHR önrésszel csökkentett 0 17 031 0 17 031 0 17 031 

8 
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről B2 47 945 0 0 47 945 0 47 945 

9 DDOP-val kapcsolatos bevételek 47 945 0 0 47 945 0 47 945 

10 Jövedelemadók (B31) 0 0 0 0 0 0 

11 Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 0 0 
12 Működési bevételek (B4) 0 11 881 0 11 881 0 11 881 
13 Egyéb működési bevételek (B410) 0 11 881 0 11 881 0 11 881 
  Önkormányzat működési bevételek 0 1 500   1 500 0 1 500 
  Hivatal működési bevételek 0 10 381   10 381 0 10 381 

14 Felhalmozási bevételek (B5) 0 3 000 0 3 000 0 3 000 

  Egyéb tárgyi eszköz értékesítés hivatalban   3 000 0 3 000 0 3 000 
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    4 

 

15 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 0 0 0 

16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

(B7) 0 2 000 0 2 000 0 2 000 

  
Felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről (B72) 
0 2 000   2 000 0 2 000 

KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási) 83 014 393 777 0 476 791 0 476 791 

17 Költségvetési kiadások (K1-K8) 83 014 352 866 0 435 880 0 435 880 

  Működési célú kiadások összesen 29 178 352 866 0 382 044 0 382 044 

  Felhalmozási célú kiadások összesen 53 836 0 0 53 836 0 53 836 

18 Személyi juttatások (K1) 0 140 399 0 140 399 0 140 399 
  ebből: Hivatal személyi juttatások 0       -10529 -10 529 
            Önk. Személyi juttatások 0       10529 10 529 

19 Foglalkoztatottak személyi 

juttatásai(K11) 0   0 0 0 0 
20 Külső személyi juttatások (K12) 0   0 0 0 0 
  ebből: Hivatal külső személyi juttatások         -13860 -13 860 
  Önk. Külső személyi juttatások         13860 13 860 

21 Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó (K2) 0 38 132 0 38 132 0 
38 132 

  ebből: Hivatal munkaadókat terhelő 

járulékok 
0       -6522 -6 522 

            Önk-i munkaadókat terhelő járulékok 0       6522 6 522 
22 Dologi kiadások (K3) 29 178 158 235 0 187 413 0 187 413 
  ebből: Hivatal dologi kiadások 0 83 402   83 402 0 83 402 
            Önk-i dologi kiadások 29 178 74 833   104 011 0 104 011 

23 Készletbeszerzés (k31) 0   0 0 0 0 

24 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 0   0 0 0 0 
25 Szolgáltatási kiadások (K33) 0   0 0 0 0 

26 
Kiküldetés-, reklám és propaganda 

kiadások (K34) 0   0 0 0 
0 

27 Különféle befizetések és egyéb dologi 

kiadások (35) 29 178 74 833 0 104 011 0 104 011 

28 Kamat kiadások (K353)   900 0 900 0 900 
29 Egyéb dologi kiadások (K355) ebből: 29 178 73 933 0 103 111 0 103 111 

30 
-ÁROP 1.2.11 beruházás /területi tervezés 0 50 938 0 50 938 0 

50 938 
31 -Somogyi Értéktár pályázat 0 10 000 0 10 000 0 10 000 
32 -IPA HUHR önrésszel csökkentett 0 7 095 0 7 095 0 7 095 

33 DDOP projekt befejezéséhez dologi 
kiadások 

18 077 0 0 18 077 0 
18 077 

34 - DDOP projekt fenntartása 10 000 0 0 10 000 0 10 000 

35 -SIKK-TÉR TÁMOP 5.2.5 projekt 

fenntartása 
1 101 0 0 1 101 0 

1 101 
36 Egyéb dologi kiadás   5 900 0 5 900 0 5 900 
37 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) 0 0 0 0 0 0 
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38 Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 16 100 0 16 100 0 16 100 

39 Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson belülre (K506) 0 100 0 100 0 
100 

40 
Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre (K511) 0 13 500 0 13 500 0 
13 500 

41 Tartalékok (K512) ebből: 0 2 500 0 2 500 0 2 500 
42 Általános tartalék 0 500 0 500 0 500 
43 Céltartalék 0 2 000 0 2 000 0 2 000 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS 

KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE -35 069 -34 666 0 -69 735 0 -69 735 

                

Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete 35 069 34 666 0 69 735 0 69 735 

1 Finanszírozási bevételek (B8) 35 069 75 577 0 110 646 -30911 79 735 

2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 

felvétele (B8113) 0 40 911 0 40 911 0 40 911 

3 Belföldi értékpapírok bevételei (B812)     0 0 0 0 

4 Maradvány igénybevétele (B813) 35 069 34 666 0 69 735 0 69 735 

5 Előző évi költségvetési maradvány 

igénybevétele (B8131) 35 069 34 666 0 69 735 0 69 735 

6 Előző évi vállalkozási maradvány 

igénybevétele (B8132)     0 0 0 0 

7 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 0 0   0 -30911 -30 911 

8 Külföldi finanszírozás bevételei(B82) 0 0 0 0 0 0 

                
Finanszírozási kiadások (K9) 0 40 911   40 911 -30911 10 000 

9 
Hitel-, kölcsöntörlesztés 

államháztartáson kívülre (K911) 0 40 911 0 40 911 0 
40 911 

10 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 0 0 0 0 0 0 
11 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 0 0 0 0 -30911 -30 911 
12 Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) 0 0 0 0 0 0 
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2. melléklet a 7/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelethez 

A Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi összesített működési és finanszírozási bevételeiről és kiadásairól 

    Eredeti előirányzat 

1. változás 

összegei 

1. 
Módosított 

előirányzat 

a 3/2015. 
(III.17.) 

rend. 
módosítását 

követően 

S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés önként 

vállalt 
kötelező 

feladat 
állami 

feladatok 

Eredeti 
előirányzat 

összesen 

BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási) 83 014 368 619 0 451 633 0 451 633 

1 Költségvetési bevételek (B1-B7) 47 945 304 819   352 764 0 352 764 

2 
Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről (B1) 0 301 319 0 301 319 0 301 319 

3 Önkormányzatok működési támogatásai 

(B11) 0 233 377   233 377 0 233 377 

4 
Helyi önkormányzatok működésének 

általános támogatása (B111) 0 233 377 0 233 377 0 233 377 

5 Egyéb működési célú célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 67 942 0 67 942 0 67 942 

6 
-ÁROP 1.2.11 /területi tervezés/B14-
Somogyi értéktár pályázat 

0 40 911 0 40 911 0 40 911 

7 
- Somogyi értéktár pályázat 

0 10 000 0 10 000 0 10 000 

8 
IPA HUHR önrésszel csökkentett 0 17 031 0 17 031 0 17 031 

9 Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről B2 47 945 0 0 47 945 0 47 945 

10 DDOP-val kapcsolatos bevételek 47 945 0 0 47 945 0 47 945 

11 Jövedelemadók (B31) 0 0 0 0 0 0 

12 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 0   0 0 0 

13 Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 0 0 
14 Működési bevételek (B4) 0 1 500 0 1 500 0 1 500 

15 Egyéb működési bevételek (B411) 

hitelfelvételi óvadék visszatérülése 0 1 500 0 1 500 0 1 500 

16 Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0 0 0 

229 
____________________________________

                Somogyi Közlöny 
_______________________________

                                                          2015/4. 
___________________________________



    7 

 

17 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 0 0 0 0 

18 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

(B7) 0 2 000 0 2 000 0 2 000 

KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási) 83 014 368 619 0 451 633 0 451 633 

19 Költségvetési kiadások (K1-K8) 83 014 89 433 0 172 447 30 911 203 358 

20 Személyi juttatások (K1) 0 0 0 0 24389 24 389 

21 Foglalkoztatottak személyi 

juttatásai(K11) 0 0 0 0 10529 10 529 
22 Külső személyi juttatások (K12) 0 0 0 0 13860 13 860 

23 Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 6522 
6 522 

24 Dologi kiadások (K3) 29 178 74 833 0 104 011 0 104 011 
25 Készletbeszerzés (k31) 0 0 0 0 0 0 

26 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 0 0 0 0 0 0 
27 Szolgáltatási kiadások (K33) 0 0 0 0 0 0 

28 
Kiküldetés-, reklám és propaganda 

kiadások (K34) 0 0 0 0 0 
0 

29 Különféle befizetések és egyéb dologi 

kiadások (35) 29 178 74 833 0 104 011 0 
104 011 

30 Kamat kiadások (K353) 0 900 0 900 0 900 
31 Egyéb dologi kiadások (K355) ebből: 29 178 73 933 0 103 111 0 103 111 
32 -ÁROP 1.2.11 beruházás /területi tervezés 0 50 938 0 50 938 0 50 938 
33 -Somogyi Értéktár pályázat 0 10 000 0 10 000 0 10 000 
34 -IPA HUHR önrésszel csökkentett 0 7 095 0 7 095 0 7 095 

35 DDOP projekt befejezéséhez dologi 

kiadások 
18 077 0 0 18 077 0 

18 077 
36 - DDOP projekt fenntartása 10 000 0 0 10 000 0 10 000 

37 -SIKK-TÉR TÁMOP 5.2.5 projekt 
fenntartása 

1 101 0 0 1 101 0 
1 101 

38 Egyéb dologi kiadás 0 5 900 0 5 900 0 5 900 
39 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) 0 0 0 0 0 0 
40 Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 14 600 0 14 600 0 14 600 

41 Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson belülre (K506) 0 100 0 100 0 
100 

42 
Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre (K511) 0 12 000 0 12 000 0 
12 000 

43 Tartalékok (K512) ebből: 0 2 500 0 2 500 0 2 500 
44 Általános tartalék 0 500 0 500 0 500 
45 Céltartalék 0 2 000 0 2 000 0 2 000 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS 

KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE -35 069 215 386 0 180 317 -30 911 149 406 

                

Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete 35 069 -215 
386 0 -180 317 0 -149 406 

46 Finanszírozási bevételek (B8) 35 069 63 800 0 98 869 0 98 869 

47 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 

(B811) ÁROP 0 40 911 0 40 911 0 40 911 
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48 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 0 0 0 0 0 0 
49 Maradvány igénybevétele (B813) 35 069 22 889 0 57 958 0 57 958 

50 
Előző évi költségvetési maradvány 

igénybevétele (B8131) 35 069 22 889 0 57 958 0 57 958 

51 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 0 0   0 0 0 
52 Külföldi finanszírozás bevételei(B82) 0 0 0 0 0   
                

Finanszírozási kiadások (K9) 0 279 186   279 186 -30911 248 275 

53 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 

kívülre (K911) ÁROP 0 40 911 0 40 911 0 40 911 

54 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 0 0 0 0   0 
55 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 0 238 275 0 238 275 -30911 207 364 

56 
Központi, irányítószervi támogatások 

folyósítása (K915) 0 238 275   238 275 -30911 207 364 

57 Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) 0 0 0 0   0 
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3. melléklet a 7/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelethez 

A  Hivatal 2015. évi összesített működési és finanszírozási bevételeiről és kiadásairól 

    Eredeti előirányzat 

1. 
változás 

összegei 

1. 
Módosított 

előirányzat 

a 3/2015. 
(III.17.) 

rend. 
módosítását 

követően 

S
o

rs
zá

m
 

Megnevezés önként 

vállalt 
kötelező 

feladat 
állami 

feladatok 

Eredeti 
előirányzat 

összesen 

BEVÉTELEK (költségvetési +finanszírozási) 0 263 433   263 433 -30 911 232 522 

1 Költségvetési bevételek (B1-B7) 0 13 381   13 381 0 13 381 

2 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (B1) 0 0   0 0 0 

3 Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 0 0   0 0 0 

4 
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről B2 0 0   0 0 0 

5 Jövedelemadók (B31) 0 0   0 0 0 
6 Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 0   0 0 0 
7 Közhatalmi bevételek (B3) 0 

 

  0 0 0 
8 Működési bevételek (B4) 0 10 381   10 381 0 10 381 
9 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 0 2 645   2 645 0 2 645 
10 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 7 100   7 100   7 100 
11 Egyéb működési bevételek (B410) 0 636   636   636 
12 Felhalmozási bevételek (B5) 0 3 000   3 000 0 3 000 
13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0   0 0 0 

14 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0   0 0 0 

KIADÁSOK (költségvetési +finanszírozási) 0 263 433   263 433 -30 911 232 522 
15 Költségvetési kiadások (K1-K8) 0 263 433   263 433 -30 911 232 522 
16 Személyi juttatások (K1) 0 140 399   140 399 -24389 116 010 
17 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11) 0 100 882   100 882 -10529 90 353 

18 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

(K1101)   89 244   89 244   89 244 
19 Végkielégítés (K1105)   632   632   632 
20 Jubileumi jutalom (K1106)   0   0   0 
21 Béren kívüli juttatások (K1107)   3 643   3 643   3 643 
22 Ruházati költségtérítés (K1108)   0   0   0 
23 Közlekedési költségtérítés (K1109)   218   218   218 
24 Egyéb költségtérítések (K1110)   3 553   3 553   3 553 

25 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

(K1113)   3 592   3 592   3 592 
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26 Külső személyi juttatások (K12) 0 39 517   39 517 -13860 25 657 
27 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   24 240   24 240   24 240 

28 

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

(K122) 
  2 100   2 100   

2 100 
29 Egyéb külső személyi juttatások(K123)   13 177   13 177   13 177 

30 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (K2) 0 38 132   38 132 -6522 31 610 

31 Dologi kiadások (K3) 0 83 402   83 402 0 83 402 
32 Készletbeszerzés (k31) 0 6 780   6 780 0 6 780 
33 Szakmai anyagok beszerzése (K311)   1 080   1 080   1 080 
34 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   5 700   5 700   5 700 
35 Árubeszerzés (K313)   0   0   0 
36 Kommunikációs szolgáltatások (K32) 0 3 700   3 700 0 3 700 
37 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   2 000   2 000   2 000 
38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   1 700   1 700   1 700 
39 Szolgáltatási kiadások (K33) 0 46 059   46 059 0 46 059 
40 Közüzemi díjak (K331)   10 600   10 600   10 600 
41 Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)   3 700   3 700   3 700 
42 Közvetített szolgáltatások  (K335)   7 100   7 100   7 100 

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

(K336)   16 309   16 309   
16 309 

44 Egyéb szolgáltatások (K337)   8 350   8 350   8 350 

45 Kiküldetés-, reklám és propaganda kiadások 

(K34) 0 500   500 0 
500 

46 Kiküldetések kiadásai (K341)   500   500   500 

47 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

(35) 0 26 363   26 363 0 
26 363 

48 
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 

(K351) 0 10 970   10 970 0 
10 970 

49 Fizetendő ÁFA (K352) 0 4 000   4 000 0 4 000 
50 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 11 393   11 393 0 11 393 
51 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) 0 0   0 0 0 
52 Egyéb működési célú kiadások (K5) 0 1 500   1 500 0 1 500 

53 Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre (K511) 0 1 500   1 500 0 
1 500 

54 Beruházások (K6) 0 0   0 0 0 
55 Felújítások (K7) 0 0   0 0 0 
56 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 0   0 0 0 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

KÜLÖNBÖZETE 0 -250 052   -250 052 -30 911 -219 141 

                
Finanszírozási bevételek és kiadások különbözete 0 250 052   250 052 -30911 219 141 

57 Finanszírozási bevételek (B8) 0 250 052   250 052 -30911 219 141 

58 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 

(B811) ÁROP 0 0   0 0 0 
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59 Belföldi értékpapírok bevételei (B812) 0 0   0 0 0 
60 Maradvány igénybevétele (B813) 0 11 777   11 777 0 11 777 

61 
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 

(B8131) 0 11 777   11 777 0 11 777 

62 Előző évi vállalkozási maradványának 

igénybevétele (B8132)   0   0 0 0 

63 Belföldi finanszírozás bevételei (B81) 0 238 275   238 275 -30911 207 364 
64 Központi irányítószervi támogatás (B816)   238 275   238 275 -30911 207 364 
65 Külföldi finanszírozás bevételei(B82) 0 0   0 0 0 
              0 

Finanszírozási kiadások (K9) 0 0   0 0 0 

66 
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 

kívülre (K911)  
0 

0   
0 

0 
0 

67 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) 0 0   0 0 0 
68 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 0 0   0 0 0 
69 Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) 0 0   0 0 0 
70 Engedélyezett létszám 0 30   30 -2 28 
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Somogy Megyei Közgyűlés  
 

8/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelete 
 

 a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
szóló 6/2014.(XII.12.) 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 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 66. § (1) bekezdés 

a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„66. § 

 

(1) A közgyűlés elnökének általános feladatai a következők: 

 

a) a közgyűlés működésével összefüggő feladatok: 

 

- javaslatot tesz az alelnökök személyére, 

- segíti a képviselők munkáját, 

- összehívja és vezeti a közgyűlést, 

- ellátja az önkormányzat képviseletét, 

- meghatározza az alelnökök feladatait és munkamegosztását, számon kéri 

azok végrehajtását, 

- szervezi a testületi működést befolyásoló és más szervezetekkel az 

együttműködést (megyei érdekegyeztetés), 

- kapcsolatot tart az országgyűlési képviselőkkel, 

- a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett  - a közgyűlés át nem ruházható 

hatáskörébe tartozó ügyek, valamint a területfejlesztéssel, területi 

tervezéssel, programozással, koordinációval, vidékfejlesztéssel kapcsolatos 

kérdések kivételével - dönt a két ülés közötti időszakban, illetve a közgyűlés 

ülésezési szünetében felmerülő, halaszthatatlan, a közgyűlés hatáskörébe 

tartozó önkormányzati ügyekben, 

- a közgyűlés elnöke jogosult a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaság esetén az önkormányzati vagyonrendelet szerinti 

kötelezettségvállalásra, és ezen felül az önkormányzat esetében olyan önálló 

kötelezettségvállalásra, melynek összege a 3MFt-ot nem haladja meg.” 

 
2. §  

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba  
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
(4) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
 

Dr. Sárhegyi Judit s. k. Jakó Gergely s. k. 
megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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1. melléklet a 8/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelethez  
 

A KÖZGYŰLÉSEN KÉSZÍTENDŐ HANG- ÉS VIDEOFELVÉTEL 
SZABÁLYAI 

 
A szavazás eredményének rögzítésére, a hang- és videofelvételre vonatkozó 

szabályok 
 
I. A szavazás eredményének rögzítése, a hang- és videofelvétel rendje: 
 

1) A MIKROVOKS képviselő testületi komplex rendszer digitális hangrögzítést és a 

nyílt szavazásról felvételt készít. 
2) a) A közgyűlés nyilvános üléséről szavazás- és hangfelvétel (továbbiakban: 

felvétel) készül. 
b) A közgyűlés zárt üléséről külön szavazás- és hangfelvétel készül. 
c) A zárt ülésen meghallgatott, illetve felszólaló az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) 

pont szerint érintett amennyiben nem járul hozzá hangjának rögzítéséhez úgy a 

hangfelvételt meghallgatásának, illetve felszólalásának - jegyzőkönyvben 

rögzített - időtartamára ki kell kapcsolni. Nem kapcsolható ki a hangfelvétel, 

ha az érintett a mondanivalója rögzítését kéri. 
3) A közgyűlés nyilvános ülésein a hivatal által készített felvételeken túl a sajtó és 

egyéb médiák tudósítói, képviselői előzetes bejelentés alapján készíthetnek hang- 
és videofelvételt. Az ülés kezdete előtt, illetve a tevékenység későbbi 

megkezdésekor azt megelőzően a tudósító (felvételkészítő) jelentkezése alapján a 

közgyűlés levezető elnöke bejelenti, hogy az ülésen mely média(k) készít(enek) 

felvételt. Az I. pontban meghatározottakon kívül a zárt ülésekről más hang- és 

videofelvétel nem készülhet.  
 
II.  A felvételek tárolásának, megőrzésének rendje: 
 

1.) A hivatal által készített felvételeket és a felvételekről készült archiválásokat 

(továbbiakban: adathordozókat) az Önkormányzati és Jogi Iroda a jegyzőkönyv 

tárolására vonatkozó szabályok szerint tárolja és 2 évig megőrzi. 
2.) A zárt ülésről készített felvételek adathordózóit a nyilvános ülés adathordózóitól 

külön kell kezelni. 
 

III. A felvételek felhasználásának rendje: 
 
1) A közgyűlés működését rögzítő adathordózók adatai a jegyző tájékoztatásával a 

jegyzőkönyvre vonatkozó betekintés szabályai szerint megtekinthetőek és 

visszahallgathatóak. 
2) A zárt ülésről készült adathordozók adatait a zárt ülés jegyzőkönyvébe 

betekintésre jogosultak tekinthetik meg. 
3) A sajtó, egyéb médiák által készített felvételek felhasználására a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény személyiségi jogokra vonatkozó 

szabályai, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv., valamint a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

tv. vonatkoznak. 
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2. melléklet a 8/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelethez  
 
 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai 
 
1. A Somogy Megyei Önkormányzat tagja a Mötv-ben foglalt, társulásokra vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően működő Somogy Megyei Önkormányzati 

Társulásnak. 
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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
HATÁROZATAI 

 
 

18/2015.(V.8.) közgyűlési határozat 
 
A napirendi javaslat elfogadásáról 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2015. május 

8-i ülés napirendi pontjait.  
 
19/2015.(V.8.) közgyűlési határozat 
 
A két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 

két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról, és 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló beszámolót. 
2./ Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a még 

folyamatban lévő határozatok végrehajtását 

kísérje figyelemmel. 
 
 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
   Dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző 
 Határidő: folyamatosan 
 
20/2015.(V.8.) közgyűlési határozat 
 
Vissza nem térítendő rendkívüli támogatásra 

pályázat benyújtásáról 
 
1. A Somogy Megyei Önkormányzat pályázatot 

nyújt be a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági 

Miniszter által a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti pályá-

zati kiírás alapján vissza nem térítendő rendkívüli 

támogatás igénylésére 59,5 millió Ft összegben.  
2. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja az Elnököt 

a pályázat azonnali benyújtására, és felhatalmaz-
za, hogy a pályázattal kapcsolatos további intéz-
kedéseket megtegye, beleértve a támogatási szer-
ződés alapján megítélt támogatás terhére történő 

kötelezettségvállalással kapcsolatos szükséges in-
tézkedéseket is.  
 

 Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
 Határidő: azonnal 
 
21/2015.(V.8.) közgyűlési határozat 
 
A Somogy Megyei Önkormányzat 2014-2019. évre 

szóló gazdasági programjának elfogadásáról 
 
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Önkormányzat 2014-2019. közötti önkormányzati 

ciklusra vonatkozó gazdasági programját a megye 

gazdasági helyzetére, a megyei önkormányzat gaz-
dasági lehetőségeire figyelemmel fogadja el. 

2. A közgyűlés felkéri a megye települési önkormány-
zatait, a gazdasági szereplőket, a megye intézmé-

nyeit, civil szervezeteit, hogy működjenek együtt a 

program megvalósításában, Somogy megye felzár-
kóztatását elősegítő feladatok megvalósításában. 

 

 Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
 Határidő: értelem szerint, beszámolásra 2019. első 

 félév 
 
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a gazdasági prog-

ramról a nyilvánosságot tájékoztassa. Felkéri a 

jegyzőt, hogy gondoskodjon a program – az ön-
kormányzat honlapján történő – közzétételéről. 

 
 Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 
 Határidő: 2015. június 2., illetve értelem szerint 
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A Somogy Megyei Önkormányzat  
2014-2019. évre szóló gazdasági programja 

 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 116. §-a szerint az önkormányzat hosszú távú fejlesztési 

elképzeléseit, gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A törvény értelmében a 

gazdasági program, fejlesztési terv a közgyűlés megbízatása időtartamára vagy azt 

meghaladó időszakra szól. Ezen gazdasági programot az önkormányzati ciklus végéig, 
2019-ig készítjük.  
A Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek:  

a.) A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai, valamint az 

önkormányzati hivatal aktív és kezdeményező szerepvállalása nagymértékben 

szolgálja a kitűzött célok megvalósítását, melynek során előtérbe helyezendők a 

partnerség és a kapcsolattartás elvei. 
b.) A program végrehajtása során prioritást kell biztosítani a kötelező feladatok 

ellátására, az önként vállalt feladatok ellátását a költségvetési, pénzügyi források 

lehetőségéhez kell igazítani. 
c.) Alapvető követelmény a pénzügyi-gazdasági fegyelem fenntartása mind a 

tervezés, mind a végrehajtás során. 
d.) A program megvalósítását a pályázati lehetőségek teljes körű feltárásával, 

lehetséges igénybevételével kell elősegíteni, továbbá előnyben kell részesíteni az 

önerő nélküli pályázatok kihasználását.  
e.) Élni kell a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet adta lehetőséggel, mely szerint 

”amennyiben a támogatást elnyert település, vagy egyéb megyei 

kedvezményezett kéri, a projekt támogatási szerződéskötést követő 

menedzsmentjét (beleértve a projektfejlesztést és a végrehajtást) végezheti maga 

a megye is”, vagyis a vállalkozó megye szerepét erősíteni kell a saját bevételek 

növelése érdekében.  
 

A gazdasági program Somogy Megye Területfejlesztési Koncepcióján, Somogy Megye 

Területfejlesztési Programján, Somogy Megye Területrendezési Tervén és Somogy 

Megye Integrált Területi Programján alapul. 
 

1. Somogy Megyei Önkormányzat célkitűzései  
 
A Somogy Megyei Önkormányzat stratégiai célja a megyei önkormányzat területi 

önkormányzati szerepkörének erősítése, és bővítése. 
  
Célunk: 

- a megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság 

megújítását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika 

megvalósítása, ezáltal a megye társadalmi, gazdasági súlyának növelése,  
- a területi egyenlőtlenségek csökkentése, az elmaradott térségek felzárkóztatása, 

különös tekintettel falvainkra,  
- a megye ipari és mezőgazdasági jellegű térségeiben a gazdaság szerkezeti 

megújítása,  
- a kutatás-fejlesztés, és az innováció elősegítése,  
- a települési önkormányzatokkal, a megye vállalkozásaival és a civil szférával 

való együttműködés erősítése, a területi koordináció hatékonyságának növelése,  
- a korábban kialakult konstruktív együttműködés folytatása és bővítése, 
- a bevételek és a kiadások összhangjának megteremtése, 
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- a megye társadalmi-gazdasági problémái megoldása érdekében való erőteljesebb 

fellépés és projektgenerálás, 
- a jelenlegi Európai Uniós tervezési ciklus adta lehetőségek megyei 

hasznosításának segítése,  
- a települési önkormányzatokkal a megye vállalkozásaival és a civil szférával 

való együttműködés erősítése, a területi koordináció fokozásával. 
 
Somogy megye területfejlesztési koncepciója szerint a megye 2030-ra sokszínű 

természeti környezettel rendelkező, harmonikus, és az ott élők számára jó életminőséget 

biztosító térséggé válik, ahol szolidáris közösségekre építve, egymást erősítve, egymás 

értékeire és adottságaira alapozva vannak jelen a szolgáltatásokban erős városok és a 

kedvező életteret adó vidéki térségek. Mindezek alapját a foglalkoztatottság növelése 

jelenti, melynek keretében ki kell bővítenünk a rendszeres munkajövedelemmel 

rendelkezők körét a biztonságos megélhetés érdekében: 
- Megteremtjük annak lehetőségét, hogy a megfelelő képzettséggel rendelkező, 

versenyképes tudást birtokló munkaerő álljon rendelkezésre különösen a 

megyeszékhelyen és annak térségében, valamint a megye városaiban; 
- A kaposvári egyetemi bázisra építetten ösztönözzük a kutatás-fejlesztési és 

innovációs potenciálok helyben történő hasznosítását a megye gazdaságának 

megerősítése és új munkahelyek létrehozása érdekében; 
- A vidéki térségekben, különösen a külső és belső perifériákon szorgalmazzuk az 

élőmunka igényes mezőgazdasági termékek előállítását, helyben történő 

feldolgozását, kibővítve ezzel az alacsonyabb képzettséggel rendelkezők 

munkához jutásának lehetőségeit, egyben perspektívát kínálva a fiatalok 

számára a helyben maradáshoz; 
- Mindezeken keresztül visszaállítjuk a munka értékét, a szakmák presztízsét, 

hiszen az egészséges társadalomban minden munkafolyamat hozzáadott értékkel 

bír, mely mind az egyén, de a többség érdekeit és jólétét is szolgálja; 
- A foglalkoztatottság növelése azonban nem jelentheti környezetünk 

kizsákmányolását, sokkal inkább természeti értékeink és erőforrásaink felelős és 

fenntartható módon történő használatát: 
- A mezőgazdaság igényeit is szem előtt tartva gondoskodunk vizeink hatékony 

megtartásáról és fenntartható használatáról;  
- Megújuló energiaforrásainkban rejlő adottságainkra építve és az 

energiahatékonyságot szem előtt tartva törekszünk azok minél szélesebb körben 

történő használatára; 
- A természeti értékeink megőrzése mellett gondoskodunk a turizmus 

fejlesztéséről különösen a Balaton térségében, de az adottságaikban erős falusi 

térségekben is. 
 
1.1. A jövőkép elérését szolgáló átfogó célok 2020-ig: 

- A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése 
- A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-, 

társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével 
- A szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítása minden 

somogyi ember számára 
1.2. Átfogó és tematikus specifikus célok: 

- A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I 

folyamatok ösztönzése, 
- Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek 

fejlesztése, 
- A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása, 

240 
____________________________________

                Somogyi Közlöny 
_______________________________

                                                          2015/4. 
___________________________________



3 
 

- Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi 

integrációjának elősegítése, 
- Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási 

intézményrendszer megerősítése. 
1.3. Területi célok: 

- Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek 

mérséklése, 
- Járásközpontok, városok funkcióinak megerősítése, 
- Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése, 
- Kaposvár centrum szerepének erősítése, a város és vonzáskörzetének 

fejlesztésével, 
- Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése. 

 
2. A Somogy Megyei Önkormányzat által ellátandó feladatok meghatározása 

 
A Mötv. 27. § (1) bekezdése szerint „ A megyei önkormányzat területi önkormányzat, 

amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, 

területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.” A területfejlesztési és 

területrendezési feladatokat a 2011. évi CXLVIII. törvénnyel módosított 1996. évi XXI. 

törvény tételesen rögzíti.  
 
2.1 Területfejlesztési, területrendezési feladatok 
 
A területfejlesztési és területrendezési feladatokat a 2011. évi CXLVIII. törvénnyel 

módosított 1996. évi XXI. törvény tételesen rögzíti. Eszerint a megyei önkormányzat a 

területfejlesztés középszintje, amelynek feladata a szükséges tervezési feladatok ellátása 

és a hazai decentralizált források kezelése. A megyei önkormányzat jogutódja a 

regionális fejlesztési tanácsnak és a megyei területfejlesztési tanácsnak. A törvényi 

változás nyomán a területfejlesztés vált a megyei önkormányzat egyik legfontosabb 

feladatává.  
A korábbi szabályozásokkal szemben a megyei szintű területfejlesztési tervezés erősebb 

központi területfejlesztési tervezési szakmai koordinációval, támogatással és 

ellenőrzéssel folyik. A megyei szintű területfejlesztési tervezés erős központi 

területfejlesztési tervezési szakmai koordinációval, támogatással és minőségbiztosítással 

történik.  
Feladataink az Integrált Területi Programmal kapcsolatosan (272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 19. §): 

 
- a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer elkészítése és közgyűlési elfogadása, 
- az Integrált Területi Program elkészítése és közgyűlési elfogadása, évenkénti 

felülvizsgálata, 
- az IH által készített felhívások véleményezése és az értékelési szempontrendszer 

meghatározása, 
- részvétel a döntés előkészítésben (DEB tagság), 
- a végrehajtás nyomon követése, 
- a forrásfelhasználás nyomon követése (végrehajtás monitorozása). 

 
Tovább működtetjük a megyei területfejlesztési konzultációs fórumot, amely előzetesen 

állást foglal a megyei közgyűlés területfejlesztést érintő ügyeiben, és lehetőséget nyújt a 

megyei jogú várossal kapcsolatos egyeztetésre. 
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A partnerség keretében a helyi (városi-várostérségi) szintű tervezésben koordinációs 

szerepet erősítjük, összefogjuk a térségi fejlesztési részprogramok elkészítését, 

összeállítjuk a megye területén megvalósítandó projektek listáját, valamint 

közreműködünk az ágazati operatív programok pályázataiban.  
A tervezési koordinációs feladatok kertében tovább működtetjük a Megyei 
Tervezéskoordinációs Testületet (továbbiakban: MTT), a megye térségeiben Somogy 

Megyei Területi Munkacsoportokat, valamint Gazdaságfejlesztési, 

Infrastruktúrafejlesztési és Humánerőforrás ágazati munkacsoportokat.  
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel eredményes és folyamatos a 

munkakapcsolatot tartunk fenn. Együttműködünk a programozásban, 

projektfejlesztésben, illetve projekt megvalósításban.  
A Somogy Megyei Önkormányzat tagja az M9 Térségi Fejlesztési és a Balaton 

Fejlesztési Tanácsnak. a tervezési dokumentumok és a szakmai rendezvényeken 

továbbra is aktívan részt veszünk.  
A határos megyékkel erősítjük kapcsolatainkat, együttműködésünk fejlesztése 
elengedhetetlen az integrált illetve a megye és országhatárokon átnyúló fejlesztési 

elképzelések tekintetében: 
A 2015. év végén megjelenő magyar-horvát határ menti társfinanszírozott pályázati 

források a rövid távú, nemzetközi projektgenerálás alapját adják. Már meglévő, 

megújítás alatt lévő horvátországi kapcsolatainkkal partnerségben beadott pályázatok 

gazdaságfejlesztési, szociális, kulturális, oktatási területen. Mindehhez további 

partnerek bevonása, és együttműködésre sarkallása alapvető feladatunk, úgy mint a 

DDRFÜ, horvát megyék fejlesztési ügynökségei, Somogy oktatási intézményei, 

Kaposvári Egyetem, SKIK. A zsupánságok kifejezték hajlandóságukat a közös 

projekttervezés irányában.  
 
Érintendő célterületek: 
 
- Turisztikai fejlesztések: a határ mindkét oldalán nagyobb hangsúlyt kell fektetni az 

aktív turizmus fejlesztésére, infrastruktúrájának kialakítására. E terület mindegyik 

határmenti megye fejlesztési tervében felmerül. Lehetőséget ad kisebb közlekedési-
infrastruktúra fejlesztésekre is, várható pályázati célterületként. 

- Megújuló energia: kiemelten fontos terület, mindegyik határ közeli megyében 

fejlesztendő cél. Közvetett hatása a PPI, a mezőgazdaság fejlesztése, 

közlekedésfejlesztés, gazdaságfejlesztésre várható. Bjelováron elkészül – 
példaprojektként – a régió első „zöld spa”-ja, ezzel jelentős metodikai előnybe 

kerülhetnek bizonyos somogyi fejlesztések. 
- MKV, KKV szektor támogatása: többszintű támogatási rendszerrel a helyi mikor 

kis-és középvállalkozások fejlesztése várható, határmenti forrásokból. 
- Oktatási és kulturális együttműködések. 
 
A megyei önkormányzat jogutódja a regionális fejlesztési tanácsnak és a megyei 

területfejlesztési tanácsnak. Folyamatos feladatot jelent a helyi önkormányzati 

fejlesztési források aktív pályázatainak kezelése: a záró helyszíni ellenőrzések, a 
kötelezettségvállalások ellenőrzése valamint a támogatási szerződések módosítása.  
 
2.2 Vidékfejlesztési feladatainkban az agrárszektor versenyképességének javítását, a 

kistermelők érdekérvényesítő képességének erősítését valamint a 

projektgenerálás eszközével a Vidékfejlesztési Program lehetőségeinek 

hasznosítását célozzuk meg. 
 
2.3 Koordinációs feladatok 
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- A polgármesterek aktivizálása, jó példák bemutatása, személyes 

kapcsolatépítés, csoportos beszélgetések az önkormányzatokkal.  
- Együttműködő, funkciókat megosztó településcsoportok szervezése, 

fejlesztések összehangolása a hatékonyság és a településhálózat 

megtartása érdekében.   
 
2.4 Nemzetközi kapcsolatok 

- ERASMUS+ program keretein belül folytatott kulturális 

együttműködések erősítése 
- Gansu (Kína) Tartományi Önkormányzata, a Somogy Megyei 

Önkormányzat és a Kaposi Mór Oktató Kórház között egy, a távol-keleti 
orvoslást meghonosító létesítmény közös létrehozásának előkészítése, 

esetlegesen konzorciumi formában történő megvalósítása 
- A Kaposvári Vigasságok terén a kulturális eseményeket kiszolgáló 

infrastruktúra kihasználása a leendő üzemeltetővel együttműködve 

nemzetközi kulturális és ifjúsági események akár rendszeres 

szervezésével (csereprogramok, egy ifjúsági és civil iroda létrehozása),  
- Horvát partnereinkkel mezőgazdasági gyógynövénytermesztés 

szakágazatban. 
 

2.5 Értéktárral kapcsolatos feladatok 
- A Somogy Megyei Értéktár Bizottság munkáján keresztül Somogy 

marketingjének erősítése.  
 
2.6    Ingatlanvagyon, üzleti vagyon, vagyoni értékű jogok hasznosítása: a megyei 

önkormányzat vagyongazdálkodásában speciális feladatot jelent a Megyeháza 

hasznosítása, illetve a Levéltár jelenlegi épületének felújítása, és a Vigasságok 

terének működtetése. A Megyeháza Nyugati szárnya az önkormányzati hivatal 

elhelyezését szolgálja, de csak részben, bérbeadás útján történő hasznosítással a 

maximális kihasználtságra és bevételnövelésre törekedünk. A Levéltár 

épületének 100%-os támogatottságú pályázat útján történő felújítása a cél. A 

Vigasságok terének működtetése a megvalósított projekt alapján kötelezettsége a 

megyei önkormányzatnak. A megyei önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátásába  bevonja  Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítványt, a 

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-t , és a Dél-dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökséget, amely társaságoknak alapítója, vagy 

tulajdonosa. 
 
3. A feladatok végrehajtásának eszközei 
 
A megyei önkormányzat 2012-től a Magyar Államkincstárnál köteles a fizetési 

számláját vezetni, hitelfelvételre nem jogosult, a pénzeszközök után kamatbevétele nem 

keletkezik. A költségvetési egyensúly megtartása, a likviditási gondok megoldása egyéb 

központi finanszírozási forrásokból történhet. A hatékony és racionális gazdálkodás 

folyamatosan szükségessé teszi a célszerű, hatékony költségtakarékos struktúrák 

kialakítását; a kiadások, kötelezettségvállalások folyamatos elemzését, felülvizsgálatát. 

A gazdálkodásban továbbra is biztosítani szükséges az alábbi államháztartási és 

számviteli alapelveket: a pénzügyi egyensúlyra törekvés; a működőképesség biztosítása; 

a kötelező feladatok ellátása; a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti 

kötelező juttatások biztosítása; a halaszthatatlan fejlesztési és felújítási feladatok 

végrehajtása; a közpénzek hatékony és ellenőrizhető felhasználása; a tervezés és 

beszámolás teljes körűsége és nyilvánossága. 
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Humánerőforrás gazdálkodás során szem előtt kell tartani a megyei önkormányzat 

hivatali apparátusában területfejlesztési szakemberek alkalmazását, és továbbképzését, 

valamint azt, hogy a köztisztviselők a maguk szakterületén a területfejlesztési 

szempontokat előtérbe helyezve végezzék munkájukat.   
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22/2015.(V.8.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány 

alapító okiratának módosításáról 

 
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés alapítói jogkörében 

eljárva 2015. június 1-től kezdődően 2016. május 

31-ig az alábbi személyeket jelöli ki a Somogy Me-
gyei Vállalkozói Központ Közalapítvány kuratóri-
umába: 

 elnöknek: Biró Norbert Kaposvár, Hunyadi János u. 

1. III/1. a. szám alatti lakost 
 tagoknak:  

- Daxner Gábor 7400 Kaposvár, Ibolya u.63. szám 

alatti lakost és 
- Mester Balázs 7478 Bárdudvarnok, Bárd lkt. 28. 

szám alatti lakost. 
 A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, 

hogy a kijelölt személyek a tisztséget elfogadták. 
2./ A Somogy Megyei Közgyűlés alapítói jogkörében 

eljárva 2015. június 1-től kezdődően 2016. május 

31-ig az alábbi személyeket jelöli ki a Somogy Me-
gyei Vállalkozói Központ Közalapítvány a felügye-
lő bizottságába: 

 elnöknek: Dr Orbán Ákos 9777 Rábahídvég, Béke 

u. 9.; tartózkodási hely: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjú-

ság útja 13. I. lph. 3.em. 1. a.  szám alatti lakost, 
 tagoknak: 

- Farkas Gábor 8640 Fonyód, Dobi I. u. 6. szám 

alatti lakost 
- Prukner Gábor 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 5. 

szám alatti lakost. 
 A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, 

hogy a kijelölt személyek a tisztséget elfogadták. 
3./ A Somogy Megyei Közgyűlés – az 1. számú mel-

lékletét képező módosító okirat, valamint az egysé-

ges szerkezetű alapító okirat szerint, azzal minden-
ben egyező tartalommal – módosítja a Somogy 

Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány alapító 

okiratát. 
4./ A Somogy Megyei Közgyűlés köszönetét kifejezi 

ki Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közala-
pítvány kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 

a végzett munkájáért.  
5./ A közgyűlés megbízza és meghatalmazza Dr. 

Neszményiné Dr. Balogh Szilvia ügyvédet, hogy a 
változás bírósági nyilvántartásba vétele iránt a 

szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a ké-

relem további mellékleteit nyújtsa be és a cég jogi 

képviseletét lássa el. 
Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

    Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  
 Határidő:  2015. május 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245 
____________________________________

                Somogyi Közlöny 
_______________________________

                                                          2015/4. 
___________________________________



1. melléklet a 22/2015.(V.8.) közgyűlési határozathoz      

 
 

Somogy Megyei Vállalkozói Központ 

Közalapítvány  
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

módosítása 
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                  A Kaposvári Törvényszék által az alapítványok bírósági nyilvántartásába  
94. sorszám alatt bevezetett 

 
 Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány  

22/2015.(V.8.) közgyűlési határozattal elfogadott  
 

módosító  
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

 

 
1./ Az Alapító okirat 6./ pontjában a kuratóriumra vonatkozóan a dőlt, vastagított jelzéssel ellátott 

szöveg részek módosulnak az alábbiak szerint: 
 
6./ Közalapítvány működése  

 
A kuratórium  
 
A kuratórium tagjainak létszáma 2015. június 01-től kezdődően 3 (három) fő, a kuratóriumi tagok 

pedig határozott időre, 1 (egy) évre kerülnek kijelölésre.   
 
A kuratórium elnöke és tagjai:  
 
elnöke:  

-Biró Norbert 7400 Kaposvár, Hunyadi u. 1. III/1.a. 

tagjai:  

-Daxner Gábor 7400 Kaposvár, Ibolya u.63. 

-Mester Balázs 7478 Bárdudvarnok, Bárd lkt. 28. 

 

 
 
A kuratórium szükség szerint, - a feladatai ellátásához szükséges gyakorisággal - de évente legalább 

4 alkalommal ülésezik. A kuratórium határozatképes, ha valamennyi kuratóriumi tag jelen van. A 
kuratórium ülését a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén kijelölt tagja – jogosult összehívni, 

a napirend és az időpont valamint az ülés helyszínének a közlésével, a kitűzött időpont előtt 

legalább 8 nappal ajánlott levélben megküldött írásos meghívóval.  
 
A kuratóriumi ülés napirendjére bármely kurátor előzetesen, igazolható módon, írásban benyújtott 

javaslatot tehet, amelynek napirendre vételéről a kuratóriumi ülésen a kuratórium egyhangú 

szavazással dönt.  
A kuratórium ülései nyilvánosak. Zárt ülés szolgálati, üzleti titok vagy személyiségi jogok 

megóvása érdekében rendelhető el. Zárt ülés elrendeléséről a tagok a kuratórium elnökének vagy 

bármely tagjának javaslatára egyhangú szavazással döntenek. 
Határozatait nyílt szavazással, egyhangú szavazással hozza. A kuratórium elnökének vagy bármely 

tagjának javaslatára elrendelhető titkos szavazás. A titkos szavazás elrendeléséről a kuratórium 

egyhangú szavazással dönt. 
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2./ Az Alapító okirat 6./ pontjában a felügyelő bizottságra vonatkozóan a dőlt, vastagított jelzéssel 

ellátott szöveg részek módosulnak az alábbiak szerint: 
 
A Felügyelő Bizottság (felügyelő szerv) 
A három tagból álló Felügyelő Bizottság tagjait és azok közül elnökét az alapítói jogok gyakorlója 

jelöli ki. A Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megbízása 2015. június 01-től kezdődően 
határozott időre, 1 (egy) évre szól. A Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke megbízatásának lejártát 

követően ismét kijelölhető. 
 
 A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai:  

         

        elnök: Dr. Orbán Ákos 9777 Rábahídvég, Béke u. 9., tartózkodási hely: 7400  Kaposvár, 48-

as Ifjúság útja 13. I. lph. 3. em. 1 .a.   
   

             tagok:  

- Farkas Gábor 8640 Fonyód, Dobi I. u.6. 

- Prukner Gábor 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 5. 

 
3./  Az Alapító okirat 6./ pontjában a könyvvizsgálóra vonatkozóan a dőlt, vastagított jelzéssel 

ellátott szöveg részek módosulnak az alábbiak szerint: 
 
Könyvvizsgáló 

 
           Könyvvizsgáló alkalmazása kötelező, az alapítvány gazdasági társaságban részesedéssel 

rendelkezik. A könyvvizsgálót a kuratórium jelöli ki. Könyvvizsgáló 2015. június 01-től 

kezdődően legfeljebb 1 (egy) évre kerül kijelölésre. 
 
4./ Az Alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban 

maradnak. 
 
5./ A módosításra egyebekben a PTK rendelkezései irányadóak. 
 
 
Kaposvár, 2015. május 8. 

 
                          a Somogy Megyei Önkormányzat,  
              mint az alapítói jogok gyakorlója képviseletében: 

 
 

 Jakó Gergely  

 Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 
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Somogy Megyei Vállalkozói Központ 

Közalapítvány  
 
 
 
 
 

egységes szerkezetbe foglalt  
 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Lezárva: 2015.05.08. 
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                  A Kaposvári Törvényszék által az alapítványok bírósági nyilvántartásába  

94. sorszám alatt bevezetett 
 

 Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány  
22/2015.(V.8.) közgyűlési határozattal módosított és 

egységes szerkezetbe foglalt  
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

(a módosított rendelkezések vastag dőlt betűkkel szedve) 

 
 
1./ Az alapító neve: Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
  (7400 Kaposvár, Fő u. 10.) 
 
      A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító által alapított Somogy Megyei 

Vállalkozói Központ Közalapítvány ( a továbbiakban: Közalapítvány) tulajdonosa: – a 2011. 
évi CLIV. törvény 1. § 1. pontja és 2. § (1) bekezdése alapján – a Magyar Állam. A Somogy 

Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított és a 2011. évi CLIV. törvény alapján a 

Magyar Állam tulajdonába került Közalapítvány esetében az alapítót megillető alapítói jogok a 

törvény erejénél fogva az államra szállnak át oly módon, hogy az alapítói jogok gyakorlására: - 
a 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) bekezdése, 3. § (1) bekezdése b) pontja és a 1170/2014. 
(III.26.) Kormányhatározat, valamint 1. számú melléklete alapján a Somogy Megyei 

Önkormányzat jogosult. Az alapító okirat módosítása a 2013. évi V. törvény alapján valósul 

meg és nem sérti a Ptk. 3:393. § rendelkezéseit. 

 
2./ A közalapítvány neve:  Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány 
   
      Rövidített neve:    SMVKK  
 
3./ A közalapítvány székhelye:  
    7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. 
 
      Telephelyek:    7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 46.  
   8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 
 
4./ A közalapítvány célja: 
 

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ működésének és tevékenységének támogatása, az ehhez 

szükséges anyagi alapok megteremtése. 
 

a) Somogy megye térségi méretű gazdaságfejlesztő programjának támogatása, a kis- és 

középvállalkozások létrejöttének és működésének segítésén keresztül. 
 
b) Együttműködés kialakítása a fent körvonalazott célok érdekében a közalapítványhoz 

csatlakozó más belföldi és külföldi természetes és jogi személyek között. 
 
c) A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány Somogy megyei központként 

működve elősegíti mindazoknak az erőforrásoknak a megszerzését, amelyek a térség - 
Somogy megye - gazdasági fejlődését szolgálják. 

 
d) Támogatja és befolyásolja a térség szakmai képzését, amellyel elsősorban a munkanélküliség 

enyhítését, a vállalkozások fejlődésének lehetőségeit támogatja. 
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e) Együttműködik az önkormányzatokkal, a munkaügyi tanáccsal, továbbá a munkaügyi 

központtal a településeken jelentkező munkanélküliség felszámolásában, elsősorban a 

munkahelyteremtő vállalkozások indításának és működésének segítésével. 
 

f) Támogatja a térségben folyó tudományos kutatást. 
 
g)  Támogatja a térség természet-, műemlék- és környezetvédelmét szolgáló tevékenységet.  

 
h) Ellátja a kis- és középvállalkozások támogatására létrehozott mikrohitel alap kezelési 

feladatait.  
 
A közalapítvány a fenti célok megvalósítása érdekében - Az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény (továbbiakban: Civil törvény) 1. § (1) bekezdését is figyelembe véve - az alábbi közhasznú 

tevékenységeket folytatja: 
 
-   tudományos tevékenység, kutatás. 
-  nevelés, oktatás, képesség-fejlesztés, ismeretterjesztés, felnőttképzési tevékenység és máshova 

nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás, 
-   kulturális tevékenység, 
-   kulturális örökség megóvása, 
-   műemlékvédelem, 
-   környezetvédelem, 
-   euro-atlanti integráció elősegítése, 
-  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a 

kapcsolódó szolgáltatások. 
A közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 
A közalapítvány határozatlan időre jön létre. A közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával 

közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 
 
5./ A közalapítvány vagyona és gazdálkodása: 

 
 a/ Az alapító a közalapítvány céljára rendel: 
 
  - egyszeri átutalással 2.000.000.-Ft-ot, azaz Kettőmillió forintot, 
  - a REGIO-INVEST Regionális Tanácsadó és Befektetési Részvénytársaság alapítójaként 

jegyzett 5.000.000.-Ft-ot, azaz Ötmillió Ft értékű névre szóló részvényét.  
            - a 7400 Kaposvár,Csokonai u.3.szám alatt lévő megyeházán 112,86 m2 –es irodahelyiség 

használatát négy éves időtartamra , 1994.december 31-ig 9 874 686 Ft - azaz kilencmillió 

nyolcszázhetvennégyezer hatszáznyolcvanhat forint-  bérleti díjjal számolva.  
 
 b/ Az alapító vagyon összesen: 16 874 686.-Ft, azaz: Tizenhatmillió nyolcszázhetvennégyezer 

hatszáznyolcvanhat forint. A civil szervezet tartozásáért saját vagyonával felel, alapítója, 

tagja – a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – saját vagyonával nem felel. 
 
 c/ A közalapítvány vagyona forint részből és (amennyiben számára deviza-átutalás érkezne) 

devizarészből áll. Amennyiben más magán- vagy jogi személyek a Közalapítvány javára 

forintot, vagy devizát utalnak át, az így keletkező forrásokat is kizárólag a fenti 4./ pontban 
írt célok megvalósítására kell fordítani. 
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 4 
d/ A közalapítvány ügyeit, valamint az általa kezelt pénzösszegek forrását és felhasználását 

olyan mértékben kell nyilvánosságra hozni, amilyen mértékben a közalapítvány céljait 

szolgálja. 
 
e/ A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratban, illetve annak módosításaiban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 
 

   f/  A közalapítvány gazdasági - vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak, vagy a jelen 
Alapító okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében – a közhasznú 

célok megvalósítását nem veszélyeztetve - végezhet. 
A Közalapítvány költségvetési támogatására az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvénynek a civil szervezetek állami támogatásának különös szabályait tartalmazó 

rendelkezései irányadóak.  
 
A közalapítvány bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott 

szabályok szerint - évente pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem 

tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével 

– megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. A Közalapítvány 
csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az 

alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.  
             A közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéből és gazdasági-, vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény 20. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően 

elkülönítetten, a számviteli előírások szerint kell nyilvántartani. Nyilvántartásaira 

egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 

közhasznú jogállású Közalapítvány kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.  
  

A Közalapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon – a közhiteles nyilvántartást 

vezető szervnél - köteles letétbe helyezni és közzétenni.  
A közalapítvány éves beszámolójával  egyidejűleg készített közhasznúsági mellékletében be 

kell mutatni a Közalapítvány által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek 

fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 

adatokat, mutatókat.  A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával 

kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető 

tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek 

felsorolását.  
A közalapítvány éves beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére, 

másolatot készíthet. 
 

g/ A közalapítvány által működtetett Helyi Mikrohitel Alap kezeléséről a Mikrohitel Bizottság 

dönt, a bizottság döntéseinek szakmai előkészítése és határozatainak a végrehajtása kapcsán 

a szakmai irányítást a főigazgató, illetve a vezető mikrohitel menedzser - a közalapítvány 

munkaszervezete bevonásával - látja el. Tevékenységükről félévente - illetve az alapítványi 

célokat veszélyeztető körülmény vagy a kuratórium kérése esetén haladéktalanul - a 
kuratóriumnak beszámolnak. A közalapítvány vagyonát a kuratórium kezeli és használja fel 

ezen alapító okiratban részletezettek szerint. 
 
h/ A főigazgató feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetőképtelenség 

esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, 

kezdeményezése. 
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 5 
6./ Közalapítvány működése  
 
A közalapítvány a szervezetét és a működése szabályait a jogszabályok keretei között szabadon 

maga állapíthatja meg. Az alapító a közalapítványhoz fűződő viszonya, valamint a közalapítvány 

szervezetének és működésének szabályozása során az alapító okiratban – a jogszabályban jelölt 

kivétellel - eltérhet a törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. Eltérés nem lehetséges, 

ha azt törvény tiltja, vagy az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak, vagy a tagok 

kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a közalapítvány törvényes működése feletti 

felügyelet érvényesülését akadályozza. 
 
A közalapítvány szervei: 
- Kuratórium 
- Felügyelő Bizottság 
- Mikrohitel Bizottság 
 
további szervezeti rendszere : 
- főigazgató 
- munkaszervezet 
- könyvvizsgáló 
 
A kuratórium  
 
Az alapítvány irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak az 
alapító hatáskörébe a vezető tisztségviselőkből álló testület, a kuratórium jogosult. 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét az alapítvány, mint jogi személy érdekének 

megfelelően köteles ellátni. Ahol az alapító okirat jogi személy jelöl, ott azon az alapítványt kell 

érteni. 
Az alapítvány vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi 

személy létrejöttét követően a tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói 

választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a 

kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre. 
 

A közalapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő és kezelő (ügyvezető) szerve a kuratórium, amely 
jogait és feladatait testületként gyakorolja. A kuratóriumi tag vezető tisztségviselő. 
 
A kuratórium tagjainak létszáma 2015. június 01-től kezdődően 3 (három) fő, a kuratóriumi tagok 

pedig határozott időre, 1 (egy) évre kerülnek kijelölésre.  A kuratórium tagjait és azok közül 

elnökét, valamint 2 rendes tagját az alapítói jogok gyakorlója határozattal jelöli ki, a határozatban 

megjelölt határozott időre, de legfeljebb 1 (egy) évre. A kuratóriumi tag megbízatásának lejártát 

követően ismét kijelölhető. A kuratóriumi tagsági jogok csak személyesen gyakorolhatók. Az 

alapító fenntartja magának a kuratóriumi elnök (és a kuratóriumi tagok) kijelölésének jogát. 
 
A vezető tisztségviselő a jogi személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan 
felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba 

betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által 

tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 
A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi 

személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy 

felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás 

megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a 

felvilágosítás megadására. 
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 
 
A kuratóriumi tagsági és elnöki megbízatás megszűnésének esetei: 
 

- lemondás 
- elhalálozás 
- cselekvőképesség e tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozása, 
- összeférhetetlenség, vagy kizáró ok bekövetkezése, 
- alapító általi visszahívás, 
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának a lejártával 
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével.  

 
A vezető tisztségviselő a megbízatásáról a közalapítvány elnökéhez címzett, a közalapítvány 

kuratóriumához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a közalapítvány működőképessége 

ezt megkívánja a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek 

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.  
 
A kuratórium tagja megbízatásának lejárta előtt csak az alapítványi cél megvalósításának közvetlen 

veszélyeztetése esetén és csak az alapítói jogok gyakorlója által hívható vissza.  
A kuratóriumi tagság évi háromszori kuratóriumi ülésről történő hiányzás a kuratórium, így a 

Közalapítvány tevékenységét, működését veszélyeztető körülménynek minősül, a kuratóriumi tagot 

ezért az alapítói jogok gyakorlója visszahívhatja. 
 
Az összeférhetetlenség esetei: 
- A kuratórium tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartozói, 

élettársai.   
- Nem lehet a Közalapítvány vezető tisztségviselője, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények alól nem mentesült. 
 
- A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 

volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 
Az alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. 

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban, nem gyakorolhatnak 

meghatározó befolyást a kuratórium működésére és nem rendelkezhetnek önálló képviseleti joggal. 
A kuratórium tagjaira a törvényben az egyesület vezető tisztségviselőinek függetlenségére, 

összeférhetetlenségére meghatározott rendelkezéseket, valamint a vezető tisztségviselői 
megbízással kapcsolatos kizárási okokat megfelelően alkalmazni kell. A kuratóriumi megbízatás 

megszűnése esetén is az új tag kijelölése a bírósági nyilvántartásba vétellel egyidejűleg válik 

hatályossá. 
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Nem lehet a kuratórium tagja a könyvvizsgáló, a főigazgató és a munkaszervezet tagja, a felügyelő 

bizottság és a mikrohitel – alakulása esetén egyéb - bizottság tagja, az alapítvány tulajdonában lévő 

gazdasági társaság ugyanezen tagjai és munkavállalói, tehát olyan személyek, akik egyéb megbízási 

vagy munkaviszonyban állnak az alapítvánnyal vagy a tulajdonát képező gazdasági társasággal, 

mint jogi személlyel. 
 
A kuratórium elnöke és tagjai:  
 
elnöke:  

1./ Biró Norbert 7400 Kaposvár, Hunyadi u. 1 .III/1. a. 

tagjai:  

2./ Daxner Gábor 7400 Kaposvár, Ibolya u 63. 

3./ Mester Balázs 7478 Bárdudvarnok, Bárd lkt. 28. 

 

 
A vezető tisztségviselő az ügyvezetői tevékenysége során a jogi személynek okozott kárért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel. A vezető tisztségviselő 

harmadik személynek a jogviszonyával összefüggésben okozott kárért a károsulttal szemben a 

közalapítvánnyal egyetemlegesen felel. A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában 

végzik, díjazásban nem részesülnek, de a tevékenységük során felmerülő költségeiket a 
Közalapítvány megtéríti. 
 
A kuratórium szükség szerint, - a feladatai ellátásához szükséges gyakorisággal - de évente legalább 

4 alkalommal ülésezik. A kuratórium határozatképes, ha valamennyi kuratóriumi tag jelen van. A 
kuratórium ülését a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén kijelölt tagja – jogosult összehívni, 

a napirend és az időpont valamint az ülés helyszínének a közlésével, a kitűzött időpont előtt 

legalább 8 nappal ajánlott levélben megküldött írásos meghívóval.  
 
Ha a kuratórium nem volt határozatképes, a megismételt ülést az eredeti – határozatképtelenség 

miatt elmaradt – ülés időpontját követően 30 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont 

az eredeti ülés meghívójában is megjelölhető.
 
Sürgős esetben a kuratórium ülése az ülés időpontja 

előtt 3 nappal kiküldött meghívóval is összehívható. A kuratórium tagjai közül 1 tag a napirend 
megjelölésével kezdeményezheti a kuratórium rendkívüli ülésének összehívását. Ilyen irányú, 

igazolható módon benyújtott, írásos kérelemre a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén a 

kuratórium kijelölt tagja – az ülést 8 napon belüli időpontra köteles összehívni.  
Amennyiben a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén a kuratórium kijelölt tagja – a 
kezdeményezés bejelentésétől számított 10 napon belül a kuratóriumot nem hívja össze, úgy a 

kuratórium összehívására az azt kezdeményező kurátor/ok jogosultak. Kötelező a kuratórium soron 

kívüli összehívása (rendkívüli kuratóriumi ülés), ha olyan ügyről kell határozni, amely a kuratórium 

kizárólagos hatáskörébe tartozik és a késedelmes döntés a Közalapítvány működőképességét 

veszélyeztetné, illetve a Közalapítvány jogszabályban vagy az Alapító okiratban előírt 

kötelezettségének megsértésével járna.   
A kuratóriumi ülés napirendjére bármely kurátor előzetesen, igazolható módon, írásban benyújtott 

javaslatot tehet, amelynek napirendre vételéről a kuratóriumi ülésen a kuratórium egyhangú 

szavazással dönt.  
A kuratórium ülései nyilvánosak. Zárt ülés szolgálati, üzleti titok vagy személyiségi jogok 

megóvása érdekében rendelhető el. Zárt ülés elrendeléséről a tagok a kuratórium elnökének vagy 

bármely tagjának javaslatára egyhangú szavazással döntenek. 
Határozatait nyílt szavazással, egyhangú szavazással hozza. A kuratórium elnökének vagy bármely 

tagjának javaslatára elrendelhető titkos szavazás. A titkos szavazás elrendeléséről a kuratórium 

egyhangú szavazással dönt. 
A Kuratórium minden tagja egy szavazattal bír. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt 

(e határozatnál a határozatképesség tekintetében figyelmen kívül kell hagyni) az, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója és élettársa a határozat alapján 
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- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
- bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt 
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni 
- aki ellen a határozat szerint pert kell indítani 
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben,aki a jogi személynek nem tagja vagy 
 alapítója 
- aki a döntésben érdekelt szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll vagy 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.    
 
Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető 

nem pénzbeli szolgáltatás.    
 
A kuratórium és a felügyelő szervezet üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia 

kell az ülés helyét és idejét, a jelenlevőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, az ülésen 

lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. 
A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntések tartalma, időpontja és hatálya, 

valamint a szavazati arányok: a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.    
A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke, - a felügyelő szervezet esetében a felügyelő szervezet 

elnöke, jegyzőkönyv vezetője írják alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, a jelenléti ívet, 
a megtárgyalt írásos előterjesztéseket, tájékoztatókat, egyéb dokumentumokat.    
 

A kuratórium ülésein hozott határozatokról a Határozatok Könyvében külön nyilvántartást kell 

vezetni, amelynek tartalmaznia kell a határozathozatal helyét, a határozat számát és év sorszámát, a 

döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A határozatot 

a kuratórium elnöke jogosult aláírni. 
 
A kuratórium döntéseit az érintetteknek szükség szerint, de legkésőbb a döntést követő 15 napon 

belül írásban, tértivevényes küldeményként kell megküldeni, vagy azt közvetlenül az átvétel írásbeli 

rögzítése mellett kell közölni.    

A közalapítvány működésével kapcsolatos iratokba a kuratórium és a felügyelő szervezet tagjai, 

valamint az alapítói jogok gyakorlójának képviselői betekinthetnek, ezeket a dokumentumokat 

igény esetén a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén elnökhelyettese - köteles a kuratórium és 

a felügyelő szervezet tagjai, az alapítói jogok gyakorlójának képviselője rendelkezésére bocsátani. 

Egyéb esetekben a betekintés kérdésben a kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén 

elnökhelyettese – dönt azzal, hogy kívülálló személy számára a személyiségi jogok és az üzleti titok 

védelmének tiszteletben tartása mellett biztosítható a betekintési jog.  
 
A közalapítvány tevékenysége nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, gazdálkodásának 

adatairól, beszámolóiról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról a közvéleményt a közalapítvány 

székhelyén való hirdetmény kifüggesztésével, valamint azoknak a Közalapítvány honlapján történő 

közzététele útján kell tájékoztatni. 
Határozathozatal ülés tartása nélkül 
A létesítő okirat a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi, az ilyen határozathozatalt a 

kuratórium elnöke a határozat tervezetének a kuratóriumi tagok részére történő megküldésével 

kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 

nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. Az 

ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó 

rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor 

eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati 

jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása 

esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül- vagy az utolsó 

szavazat beérkezését követő 3 napon belül- a kuratórium megállapítja a szavazás eredményét és 

256 
____________________________________

                Somogyi Közlöny 
_______________________________

                                                          2015/4. 
___________________________________



 9 
további 3 napon belül közli a tagokkal és az alapítóval. A határozathozatal napja a szavazási 

határidő, ha korábban érkeznek be a szavazatok, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja. 

Nem lehet így döntést hozni bármely személyi - illetve a közalapítvány vagyonát, beszámolóját, 

pénzügyi-gazdálkodási tervét vagy megszűnését, egyesülését érintő kérdésekben. Ha bármely tag 

vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia. 

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag 
vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 

napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt 

további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a 

szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó 

szavazat beérkezésének napja. 
A kuratórium kizárólagos jogköre: 
 

a) A kuratórium gondoskodik a Közalapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített 

céloknak megfelelő felhasználásáról, továbbá arról, hogy a Közalapítvány a kitűzött 

céloknak megfelelően működjön.   
 

b) A kuratórium dönt a Közalapítvány valamennyi stratégiai kérdésében.  
 

c) A kuratórium kizárólagos jogköre a Közalapítvány belső szabályzatainak elfogadása, 

módosítása. 
 

d) A kuratórium jogköre a kuratórium elnöke felé egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére, 

vagy mulasztás pótlására, továbbá a kuratórium elnökének jelentéstételre, vagy beszámolóra 

való kötelezése. 
A kuratórium elnöke köteles végrehajtani a kuratórium határozatait, illetve gondoskodni 

azok végrehajtatásáról.   
Amennyiben a kuratórium elnöke a kuratórium határozatait a feladat végrehajtásához 

szükséges határidőn belül nem hajtja végre, illetve ezen időtartamon belül nem gondoskodik 

azok végrehajtatásáról, úgy a határozat végrehajtásáról, a kuratóriumnak az alapító által 

kijelölt tagja köteles gondoskodni. 
 

e) A kuratórium jóváhagyja a Közalapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet. 
A Közalapítvány köteles a kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági 

mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 

megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott 
üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 

közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint 

amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.  
A Közalapítvány a fenti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 

az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz 

eleget. 
A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben 

meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs 

Portál számára lehetővé kell tenni. A beszámolók nyilvánosak, azokat a kuratórium elnöke – 
akadályoztatása esetén a kuratóriumnak az alapító által kijelölt tagja – köteles a 

közalapítvány székhelyén 30 napra kifüggeszteni, valamint a Közalapítvány honlapján 

közzétenni. A Közalapítvány a saját honlapján közzétett adatok folyamatos 

megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok 

közzétételéig biztosítja.    
 

f) A kuratórium elfogadja a Közalapítvány éves pénzügyi-gazdálkodási, üzleti tervét.  
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g) A kuratórium negyedévente köteles tájékoztatni tevékenységéről az alapítói jogok 

gyakorlóját, különös tekintettel a Közalapítvány vagyonának kezelésére és felhasználására. 
     A kuratórium minden év május 31. napjáig köteles az alapítói jogok gyakorlójának írásban 

beszámolni a Közalapítvány előző évi működéséről, vagyoni helyzetének és 

gazdálkodásának legfontosabb adatairól. 
     Amennyiben a Közalapítvány gazdálkodása a rendeltetésszerű működést veszélyeztetné, az 

alapítói jogok gyakorlója részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti a kuratóriumtól.   
 

h) Az alapító vagyon a Vállalkozói Központ szolgáltató tevékenységének támogatására 

fordítható. 
 

i) A Közalapítvány vagyona felett a Kuratórium rendelkezik. 
 
A kuratórium jogköre, továbbá: 
 

 - Javaslatot tesz az alapító okirat esetleges módosítására, kiegészítésére és erről az alapítói jogok 

gyakorlója dönt.     
 
 - Kidolgozza és elfogadja saját ügyrendjét. 
 
 - Folyamatosan ellenőrzi a működéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.   
 

 - A kuratórium elnökét negyedévente beszámoltatja a tevékenységéről, a közalapítványi vagyon 

céloknak megfelelő kezeléséről, felhasználásáról, a Közalapítvány vagyoni helyzetéről, 

üzletpolitikájáról.     
 
 -  Negyedévente beszámoltatja a főigazgatót.   
 
 - Megvitatja és eldönti a felügyelő szervezet által előterjesztett kérdéseket, indítványokat.    
 
- A kuratórium dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, a jelen Alapító okirat, vagy a 

Közalapítvány belső szabályzata a kuratórium hatáskörébe utal.  
 

- A kuratórium a Közalapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a 

kuratórium határozatairól köteles az alapítói jogok gyakorlóját tájékoztatni. 
 
A kuratórium elnöke: 
 

 összehívja a kuratórium üléseit, 

 felelős az alapítvány menedzseléséért, 

 koordinálja a kuratórium munkáját, 

 ellenőrzi az alapító okiratban foglaltak betartását, 

 képviseli az alapítványt,  

 gyakorolja az alapítvány főigazgatója felett az egyéb munkáltatói jogokat. 

 
A kuratórium elnökének helyettesítése: 
  
A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén az alapítói jogok gyakorlója által - határozattal - 
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kijelölt kuratóriumi tagja a kuratórium elnökének jogkörében korlátozás nélkül jár el, egyebekben 

tagként segíti a kuratórium elnökének munkáját. 

 
A Felügyelő Bizottság (felügyelő szerv  

A három tagból álló Felügyelő Bizottság tagjait és azok közül elnökét az alapítói jogok gyakorlója 

jelöli ki. A Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megbízása 2015. június 01-től kezdődően 
határozott időre, 1 (egy) évre szól. A Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke megbízatásának lejártát 

követően ismét kijelölhető. 
Ha a tagok száma csökken az alapító jelölhet új tagot, akinek a megbízatása a többi tag kijelöléséig 

áll fenn. A felügyelő bizottság tagjai megbízásának jelölésére és megszűnésére a kuratórium 

tagjaira vonatkozó rendelkezések szabályai irányadóak.
  

A felügyelő bizottság az alapító részére 

végzi tevékenységét. A felügyelő bizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizárási és 

összeférhetetlenségi szabályok alkalmazandók. 
 
 A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai:  

         

            elnök: Dr. Orbán Ákos 9777 Rábahídvég, Béke u. 9., tartózkodási hely: 7400  Kaposvár, 48-

as Ifjúság útja 13. I. lph. 3. em. 1.a.   

           tagok:  

- Farkas Gábor 8640 Fonyód, Dobi I. u. 6. 

- Prukner Gábor 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 5. 

 
1. A felügyelő szerv tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
 
2. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg, testületként jár el, határozatképes, ha minden 

tag jelen van, határozatait szótöbbséggel hozza. Az üléseit az elnök hívja össze és vezeti. 
   
3. A felügyelő szerv ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 

tisztségviselőktől jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 

felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja. 
 
A felügyelő szerv köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, hogy 

arról szerez tudomást, hogy 
 
 - a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány, az 

alapító érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 

megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítés a kuratórium 

döntését teszi szükségessé 
 
 - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül – 
intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium 

összehívására a felügyelő szerv is jogosult.    
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 

meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet
4/ , 

valamint az alapítói jogok gyakorlóját.   
 
A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 

teljesítésével a jogi személynek okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 

szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 
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A Főigazgató és a közalapítvány munkaszervezete 
 
A közalapítvány munkaszervezetét irányító főigazgatót a kuratórium – határozatában foglalt 

feltételekkel – nevezi ki, tevékenységét munkaviszonyban látja el. 
A főigazgató munkaköréből adódó részletes feladatait a munkaszerződése és az SZMSZ-ben 
szabályozottak alapján a munkaköri leírása tartalmazza.    
 
A főigazgató akadályoztatása esetén a főigazgató általános helyettesítését a kuratórium által kijelölt 

személy látja el. A főigazgató esetében a munkáltatói jogkör gyakorlása a kuratórium hatáskörébe 

tartozik, a főigazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat pedig a kuratórium elnöke 

gyakorolja.  
 
A közalapítvány munkaszervezetének munkavállalói munkaviszony keretében látják el feladataikat, 

felettük a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja. A munkaszervezet felépítését a kuratórium 

által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A főigazgató felelősségére a 

hatályos Ptk. rendelkezései irányadóak. 
 
Mikrohitel Bizottság 
 

 A közalapítvány által működtetett Helyi Mikrohitel Alap kezelésének szakmai irányítását a 

főigazgató valamint a vezető mikrohitel menedzser látja el.  
A finanszírozással kapcsolatos döntéseket az 5 tagú Helyi Mikrohitel Bizottság hozza. A bizottság 

elnökét és 4 tagját a kuratórium jelöli ki – határozata alapján - határozatlan időre. A bizottság 

szükség szerint – , de évente legalább 4-szer ülésezik, az elnök hívja össze telefonon rövid úton, 

elektronikus úton vagy ajánlott  levélben az ülés előtt 3 nappal, halaszthatatlan esetben rövid úton 

rövidebb időközre is összehívható. A határozatképességhez legalább 3 fő jelenléte szükséges, 

határozatait – az összes tag számához viszonyítottan - szótöbbséggel hozza (3 tag jelenléte esetén 

egyhangú döntés szükséges), a bizottság elnöke a főigazgató, az elnököt vétójog illeti meg. A 

bizottság tagja a közalapítvány munkavállalója – a főigazgató kivételével – és a közalapítvány 

könyvvizsgálója és felügyelő bizottsági tagja nem lehet.  

A bizottság tagjait a kuratórium indokolás nélkül bármikor visszahívhatja és új tag/ok kijelöléséről 

határozhat. 
Könyvvizsgáló 

Könyvvizsgáló alkalmazása kötelező, az alapítvány gazdasági társaságban részesedéssel 

rendelkezik. A könyvvizsgálót a kuratórium jelöli ki. Könyvvizsgáló 2015. június 01-től kezdődően 

legfeljebb 1 (egy) évre kerül kijelölésre. A könyvvizsgáló megbízatásának lejártát követően ismét 

kijelölhető. A könyvvizsgáló nem lehet a kuratórium, a Mikrohitel Bizottság és a Felügyelő 

Bizottság valamint az egyéb alapítványi szerv tagja. 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a kuratórium elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon 

tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, 
illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja a könyvvizsgáló, a főigazgató és a kuratórium illetve a 

munkaszervezet tagja, a mikrohitel – alakulása esetén egyéb - bizottság tagja, az alapítvány 
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tulajdonában lévő gazdasági társaság ugyanezen tagjai és munkavállalói, tehát olyan személyek, 

akik egyéb megbízási vagy munkaviszonyban állnak az alapítvánnyal vagy a tulajdonát képező 

gazdasági társasággal, mint jogi személlyel. 
 
7./ A közalapítvány képviselete 
 
Törvényes képviselet: 

- A Közalapítványt a kuratórium elnöke önállóan és teljes körűen képviseli. 
- A kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a közalapítványt két kuratóriumi tag 

együttesen képviseli. 
 

Szervezeti képviselet: 

- a közalapítvány főigazgatója egy kuratóriumi taggal együttesen. 
A kuratórium az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli 

nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a 

munkavállaló a kuratórium írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező 

más személlyel együttesen gyakorolhatja. 
A képviseleti jog korlátozása 
A jogi személynek a jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett képviselője képviseleti jogának 

korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel 

szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel 

bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia 

kellett volna. 
A közalapítvány bankszámlái felett a kuratórium elnöke és a főigazgató együttesen jogosult 

rendelkezni, mely rendelkezési jog belső szabályzatban – eseti vagy állandó jelleggel – delegálható 

a kuratórium tagjaira, illetve a közalapítvány munkavállalójára oly módon, hogy a rendelkezők 

egyike mindig a kuratórium elnöke, vagy a főigazgató. 

 A közalapítvány saját és az alapkezelő által nyitott támogatási és mikrohitel bankszámlái felett 
minden esetben a Mikrohitel Bizottság egy tagja és a főigazgató jogosult rendelkezni, mely 
rendelkezési jog – eseti vagy állandó jelleggel – delegálható a  közalapítvány munkavállalójára oly 
módon, hogy a rendelkezők egyike mindig a főigazgató.   

 
8./ Csatlakozás a közalapítványhoz: 
 
A Közalapítvány nyílt alapítványnak minősül. A Közalapítványhoz bármikor, bármely belföldi, 
vagy külföldi magán- vagy jogi személy, vagy más szervezet csatlakozhat. A Közalapítványhoz 

való csatlakozási szándék elfogadásáról egyszerű szótöbbségű határozatával a kuratórium dönt.    
 

9./ A közalapítvány megszűnése: 
 
Megszűnik a Közalapítvány a Ptk-ban foglalt szabályok szerint. Megszűnése esetén a 

Közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti, amely ezt köteles a 

Közalapítvány eredendő céljai érdekében felhasználni, és arról a nyilvánosságot a közalapítvány 

székhelyén való kifüggesztéssel tájékoztatni. 
Az alapítvány a jogi személyekre vonatkozó általános szabályokon túl a következő esetekben 

szűnik meg: 
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; 
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált és az alapító okirat módosítására 

valamint az alapítványnak más alapítvánnyal való egyesülésére nincs mód; 

c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 
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Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. 
Ha valamelyik megszűnést eredményező ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítót a 

szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelő 

bizottsággal és a könyvvizsgálóval is. 
A Ptk. 1:106. § a) pontjában, illetve az (1) bekezdésben meghatározott megszűnési okok 

bekövetkeztét a kuratórium a (3) bekezdés szerinti értesítéstől számított harminc napon belül 

köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni, kivéve, ha a megszűnés okát orvosolták. A bejelentési 

kötelezettség késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik 

személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. Az alapítvány végelszámolása 

csak akkor kezdhető meg, ha a nyilvántartó bíróság a kuratórium bejelentésétől számított tizenöt 
napon belül nem emel kifogást. 
A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó 

vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni. 
Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet. 
Alapítvány csak alapítványokra válhat szét. 
Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról akkor 

hozható döntés, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását teljesítette. 
Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél 

veszélyeztetésével. 
 
10./ A közalapítvány felügyelete, nyilvántartása: 
 
A közalapítvány, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést a székhelye szerinti adóhatóság, a 

költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi 

felügyeletét pedig az ügyészség látja el, nyilvántartásba vétele a Kaposvári Törvényszék 

hatáskörébe tartozik. 
 
11./ Záró rendelkezés: 
 
Ahol az alapító okiratban alapítvány elnevezés szerepelt, annak helyébe "közalapítvány" elnevezés 

lépett. 
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. és a közalapítványokra, valamint a 

közhasznú szervezetekre vonatkozó egyéb,  a civil szervezetek gazdálkodó tevékenységéről és 

nyilvántartásba vételéről szóló mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Kaposvár, 2015. május 8. 

 
                          a Somogy Megyei Önkormányzat,  
              mint az alapítói jogok gyakorlója képviseletében: 

 
 

 Jakó Gergely  
 Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 
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Záradék: 
 
 
 
Ezt a módosítást az alapítói jogok gyakorlója a 22/2015.(V.8.) közgyűlési határozatával határozta el, 

s egyben döntött a módosítással egységes szerkezetbe foglalásról. 
 
Az alapítói jogok gyakorlója képviseletében tanúsítom, hogy a jelen alapító okirat az alapítói jogok 

gyakorlója 22/2015.(V.8.) közgyűlési határozata szerinti módosításokkal hatályosított szövegét 

tartalmazza, az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító okirat 

módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
 
Kaposvár, 2015. május 8. 

                      Somogy Megyei Önkormányzat,  
             mint az alapítói jogok gyakorlója képviseletében: 

 
 

 Jakó Gergely  

 Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 
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23/2015.(V.8.) közgyűlési határozat 
 
A Somogy Megyei Integrált Területi Program elfo-
gadásáról és egyúttal beszámoló a területfejlesztési 

bizottság által átruházott hatáskörben hozott dönté-

sekről 
 
1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 

Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben 

a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

első körös intézkedési szintű forrásallokációs és in-
dikátorvállalási javaslatról valamint a területi kivá-

lasztási kritérium rendszerről hozott 5/2015.(III.2.) 

számú döntéséről szóló beszámolót. 
2. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 

Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben 

Somogy Megye Integrált Területi Programjának el-
ső körös verziójának elfogadásáról hozott 

6/2015.(IV.8.) számú döntéséről szóló beszámolót. 
3. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, 

hogy a Somogy Megyei Önkormányzat a DDRFÜ 

Nonprofit Kft. nemzeti eljárásrendben lefolytatásra 

kerülő, hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122. § 

(7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásában indított 

Integrált Területi Program összeállításához kapcso-
lódó szakértői tevékenység elvégzésére ajánlatot 

nyújtott be. 
4. A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. számú mellék-

let szerint elfogadja Somogy Megyei Integrált Terü-

leti Programot és annak mellékletét képező Excel 

formátumú alátámasztó, összefoglaló táblázatokat. 
5. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Integrált Területi Program esetleges további módo-
sításával kapcsolatos feladatokkal – a testület utóla-
gos tájékoztatása mellett – a Somogy Megyei Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet  4.  

sz. melléklet C. pont 1.1 pontjában biztosított átru-
házott hatáskör alapján a Területfejlesztési Bizott-
ságot bízza meg. 
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
 Holovits Huba, a Területfejlesztési Bi-
 zottság elnöke 
Határidő: értelem szerint 
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Cím Somogy megye Integrált Területi Programja 

Verzió 2.0 

Megyei közgyűlési határozat 
száma és dátuma 

Somogy Megyei Közgyűlés 

23/2015. (V. 8.) számú határozata 

a Somogy Megyei 

Integrált Területi Program 2.0 változatának 

elfogadásáról 

A határozat megjelenésének dátuma: 2015. 05. 08. 

Területfejlesztés stratégiai 
tervezéséért felelős 
minisztériumi jóváhagyás 
száma és dátuma 

[dokumentum hivatkozási száma, dátuma] 

IH jóváhagyó határozat száma 
és dátuma: 

[határozat száma és megnevezése] 

[határozat megjelenésének dátuma] 

Finanszírozó operatív 
program: 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) 

Érintett földrajzi terület: Somogy megye 

  

ITP felelős szervezet: Somogy Megyei Önkormányzat 

ITP felelős szervezet 
kapcsolattartó: 

Becker Roland, területfejlesztési irodavezető 

becker@som-onkorm.hu 

+36-30/226-3938 

ITP felelős szervezet címe: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. 
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Bevezető 

Az ITP alapadatai 
Az ITP megnevezése: Somogy megye Integrált Területi Programja 

Az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Somogy Megyei Önkormányzat 

Az ITP teljes 7 éves forráskerete: 43,45 Mrd Ft. 

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a forrásallokációs arányokat, az 

indikátorokat, valamint az ütemtervet tartalmazó ITP sablonnak megfelelő excel táblázat! 

 

Módszertani bevezető, a tervezés körülményei 

A térségi (városi) gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi 

szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. Az 

egyes területi szereplők (azaz a megyei jogú városok (MJV) és megyék) számára a 

1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret 

felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint a megyei 
jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg. Ezen programok, illetve 
területi stratégiák fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható 

célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében 
szükségessé vált tehát egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – 
dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP 

forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá 

a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi 

Program (továbbiakban: ITP). 

A stratégiai tervezés előzményeként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2012. évben 

kiegészítő költségvetési támogatást nyújtott a megyei önkormányzatok számára a tervezés 

alapjául szolgáló területfejlesztési vonatkozású megyei helyzetértékelések elkészítéséhez, 

melynek dokumentumát 2012. november 30-án a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

(a továbbiakban Közgyűlés) 64/2012.(XI.30.) számú közgyűlési határozatával elfogadta. 

A 2014 februárjában a Közgyűlés által 3/2014. (II.20.) számú határozatával elfogadott 

Somogy megyei területfejlesztési koncepcióban a megye jövőképének, fejlesztési 

célrendszerének és a célok eléréséhez szükséges fejlesztési irányok, beavatkozási területek 

meghatározására került sor. Ezt követően készült el és 2014. szeptember 26-án került a 

Közgyűlés által 35/2014.(IX. 26.) számú határozattal elfogadásra a Somogy megyei 
területfejlesztési program (stratégia és operatív program). 
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Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően 

tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban 

TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amely 
megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési 

elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-
ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik. 

A megyei tervezési folyamat szerves részét képező ITP tervezés egyeztetési 

mechanizmusai, beleértve a tervezésbe bevont szervezetek körét, valamint a partnerség 

folyamatát a teljes tervezést végigkísérő, a megyei területfejlesztési koncepció megalapozása 

során elkészült és a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott partnerségi 

terv mentén, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével történtek. Az ITP 

tervezési folyamat során, annak egyes mérföldköveihez kapcsolódó döntés előkészítő, 

javaslattevő szereppel az alábbi, e célból a Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott 

testületek kerültek bevonásra: 

 Somogy megyei Területi Munkacsoportok (TMCS): A területi munkacsoportok 

lehatárolásáról és tagjairól, az adott járásban található városok és az MTT tagok 

konszenzusos javaslata alapján született döntés. A TMCS-k összetételében a 

járásközpont város önkormányzatának képviselője mellett több nem városi jogállású 

település önkormányzatának képviselője, a járási meghatározó intézmények 

képviselői, valamint a térség gazdasági- és civil szereplőinek képviselői vesznek részt, 

 Somogy Megyei Tervezéskoordinációs Testület (MTT): Az MTT elnöke a Somogy 

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Állandó tagjai: Somogy Megyei 

Kormányhivatal, Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara, Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány, 

Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár MJV Önkormányzata, Somogy Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ, Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztály, Kaposvári Egyetem, Balatoni Integrációs Nonprofit Kft., Széchenyi 
Programiroda, Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Somogy 

Természetvédelmi Szervezet, Vidékfejlesztési szakértő, Turisztikai szakértő. 

 Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága: megvitatta a Terület és 

Településfejlesztési Program forráskereteinek figyelembevételével az első körös 

intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslatról Somogy megye 

Integrált Területi Programjához készített előterjesztést, és 5/2015. (III.2.) sz. 

határozatában a saját igényeken alapuló forrásmegosztás alapján néhány intézkedés 

estében javaslatot tett az IH által javasolt forrásaránytól való eltérésre. A bizottság 

elfogadta továbbá Somogy megye Integrált Területi Programjához készített területi 

szereplő által választott kiválasztási kritérium rendszer első körös javaslatát. Szintén e 
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bizottság feladata a Közgyűlési döntést megelőzően az ITP végleges változatát 

megtárgyalni, javaslataival kiegészített határozatát a Közgyűlés elé tárni. 

 

Az ITP készítés, illetve az azt megelőző megyei tervezési fázisok partnerségi folyamatának 
részeként a Somogy Megyei Önkormányzat széleskörű projektgyűjtési folyamatot is 

lebonyolított a megye területi, gazdasági és intézményi szereplőinek bevonásával. Ez a 

projektgyűjtés, ill. az ennek eredményeként kialakított projekt kataszter szolgált alapul 

egyrészt a megyei területfejlesztési program elkészítéséhez, másrészt az ITP forrásallokáció 

és indikátorvállalások, a helyi szereplők igényeit is figyelembe vevő szakmai 

megalapozásához. 

A megyék számára az ITP jelentősége, hogy a 2014-ben elkészült területfejlesztési 

programjuk alapján lehetőségük van meghatározni TOP forráskeretük felhasználását 
együttműködésben az RFP Irányító Hatósággal (továbbiakban: IH). 
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1. Somogy megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok 

 

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer azon kritériumokat tartalmazza, amelyek keretét 

képezik, és elvi megalapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Fontos, hogy a 

kiválasztási kritériumok nem egyenlők az értékelési szempontokkal, viszont az értékelési 

szempontok a kiválasztási kritériumokból kerülnek levezésre. 

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok: 

Sorszám 
Kritérium 

megnevezése 
Tartalmi magyarázat 

I.1. 
Illeszkedés a TOP 

céljaihoz 

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét 

céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó 

indikátorokhoz való hozzájárulás. 

I.2. 

Szakmai 

indokoltság, igény 

és kihasználtság 

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a 

szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és 

kihasználtsági terv. 

I.3. 
Indíthatósága / 

előkészítettség 

A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és indítható a 

projekt. Az előkésztettsége egyben megalapozottságot és 

garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a 

költségigényekre vonatkozóan. 

I.4. Kockázatok 
A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a 

működtetés milyen kockázatokat hordoz. 

I.5. 
Projekt 

komplexitása 

A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes 

hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. 

I.6. Hatás 

A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve 

hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a 

hatását. 

I.7. Fenntarthatóság 

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló 

produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi 

fenntarthatósága. 

 

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer 

kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek nincs 

lehetősége ezeken módosítani. 

Somogy Megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált 

Területi Program forráskeretének felhasználásához az Irányító Hatóság hatáskörében rögzített 

kritériumok (TOP-hoz kötött elvárás rendszer) mellett az alábbi saját Területi Kiválasztási 

Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni: 
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Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás 

II.1. 

Illeszkedés a megyei 

területfejlesztési programhoz és 

a vonatkozó indikátoraihoz 

A kiválasztás kritériuma, a megye 

területfejlesztési programjához és 

az adott témában megjelenített 

indikátorokhoz való hozzájárulás. 

IGEN / NEM 

II.2. 
Hozzájárulás a pénzügyi 

egyensúly fenntartásához 

A kritérium az önkormányzat 

költségvetési egyensúlyának 

fenntartását erősíti. 

IGEN / NEM 

II.3. 
Hozzájárulás belső területi 

kiegyenlítődéshez 

A kritérium bevezetése az adott 

földrajti területen belüli 

bárminemű egyensúlytalanságot 

hivatott kiküszöbölni. 

IGEN / NEM 

II.4. 
Hozzájárulás belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

A kritérium a lakosságon belüli 

szociális és életminőségre 

vonatkozó különbségek 

kiegyenlítődését szolgálja. 

IGEN / NEM 

II.5. 
Hozzájárulás a gazdasági 

növekedéshez 

A kritérium alapján a 

beavatkozások gazdasági 

növekedéshez történő 

hozzájárulása kerül mérlegelésre. 

IGEN / NEM 

II.6. 
Hozzájárulás a 

munkahelyteremtéshez 

A kritérium bevezetése a 

foglalkoztatottsági helyzet 

javulását támogatja. 

IGEN / NEM 

II.7. 

Hozzájárulás a külső természeti 

hatásokkal szembeni ellenálló 

képesség erősítéséhez 

A kritérium bevezetésével 

szemponttá válik a beavatkozások 

hozzájárulása az ellenálló 

képesség növekedéséhez. 

IGEN / NEM 

II.8. 
Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a 

társadalmi kohézió erősítéséhez 

A kritérium a megye lakossága 

helyi szintű, közösségi 

együttműködésekre való 

nyitottságának erősítését, 

valamint az életminőségének 

javítását szolgálja. 

IGEN / NEM 

II.9. 

Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a 

gazdasági versenyképesség 

növekedéséhez, különös 

tekintettel Somogy természeti 

adottságaira alapuló nagyobb 

feldolgozottsági szintet 

A kritérium alapján a 

beavatkozások gazdasági 

versenyképesség növekedéséhez 

történő hozzájárulása kerül 

mérlegelésre. 

IGEN / NEM 
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eredményező termékek 

előállítására 

II.10. 

Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a 

munkahelyteremtéshez, 

összefüggésben a települések 

népességmegtartó 

képességének javításával 

illetve a helyben történő 

foglalkoztatás 

megteremtésének 

elősegítésével 

A kritérium bevezetése a 

foglalkoztatottsági helyzet 

javulását támogatja. 

IGEN / NEM 

II.11. 

Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a 

megye felzárkóztatásához és a 

belső területi kiegyenlítődéshez 

A kritérium bevezetése az ország 

megyéihez viszonyított 

bárminemű egyensúlytalanságot 

és az adott földrajti területen 

belüli bárminemű 

egyensúlytalanságot hivatott 

kiküszöbölni. 

IGEN / NEM 
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A kritériumok kiválasztásának indoklása: 

Sorszám Kritérium megnevezése Szöveges magyarázat 

II.1. 

Illeszkedés a megyei 

területfejlesztési program 

célkitűzéseihez 

Alaphelyzet: 

A megyei területfejlesztési program a teljes 

tervezés ismérveit szem előtt tartó, középtávon 

értelmezet programdokumentum, mely 7-10 éves 

időtávban fogalmazza meg a megye terület- és 

vidékfejlesztéshez kapcsolódó vállalásait. 

Kiemelten fontos tehát, hogy minden, a megyében 

tervezett fejlesztés elősegítse, hozzájáruljon a 

megyei területfejlesztési programban 

meghatározott célok eléréséhez. 

Illeszkedő megyei program cél(ok): Tekintettel a 

kritérium jellegére, ahhoz a megyei 

területfejlesztési program minden célja illeszkedik. 

 

II.8. 
Hozzájárulás a társadalmi 

kohézió erősítéséhez 

Alaphelyzet: 

A megyei területfejlesztési programban 

megfogalmazott jövőkép eléréséhez 

elengedhetetlen a helyi közösségek megerősítése. 

A program kimondja, hogy közösségi szinten 

segíteni kell a közösségek összetartó erejének 

növelését, a civil aktivitás fokozását, erősíteni kell a 

szociális ellátórendszer hatékonyságát, valamint 

meg kell akadályozni, hogy szegregálódó térségek 

alakuljanak ki a megye területén. Ennek érdekében 

a megye által kitűzött cél a jellemzően hátrányos 

helyzetű népesség által lakott leromlott, 

szegregált/szegregálódó városi területek 

leszakadásának megakadályozása (szegregáció 

megelőzése), az érintett területek társadalmi és 

környezeti megújítása közösségi és szociális 

funkciók megjelenésének támogatásával. 

Illeszkedő megyei program cél(ok): 

Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű 

népesség-csoportok társadalmi integrációjának 

elősegítése. 

 

II.9. 
Hozzájárulás a gazdasági 

versenyképesség növekedéséhez, 

Alaphelyzet: 

A megyei területfejlesztési programmal 
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különös tekintettel Somogy 

természeti adottságaira alapuló 

nagyobb feldolgozottsági szintet 

eredményező termékek 

előállítására 

összhangban a helyben megtalálható és 

hatékonyan, az ökológiai szempontokat is szem 

előtt tartva fenntartható módon kiaknázható 

erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával 

meg kell teremteni a helyi termelés bázisait, ki kell 

építeni a helyi termékek és szolgáltatások piacát, 

ösztönözni kell a termelő, feldolgozó, ellátó és 

felhasználói alrendszerek hatékony 

együttműködéseinek kiépítését. Erősíteni kell a 

gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat és 

segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az 

exportpiacok felkutatása mellett támogatni kell a 

hazai és a helyi piacokon való megjelenést is, 

melyet Horvátország Európai Uniós csatlakozása is 

erősít. 

Illeszkedő megyei program cél(ok): A piaci 

igényekre választ adó vállalkozói szektor 

megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése; A 

helyi termelést, közösségek önellátását segítő 

fejlesztések támogatása. 

 

II.10. 

Hozzájárulás a 

munkahelyteremtéshez, 

összefüggésben a települések 

népességmegtartó 

képességének javításával illetve 

a helyben történő foglalkoztatás 

megteremtésének elősegítésével 

Alaphelyzet: 

A megyében működő vállalkozások, beleértve a 

mikro-, kis- és középvállalkozásokat is, fontos 

szerepet játszanak a foglalkoztatás területén, 

melyek szerepét a vállalkozási infrastruktúra 

feltételeinek javításával és a vállalkozásbarát 

településfejlesztés eszközeivel is tovább kell 

erősíteni. A közösségi termelési és ellátó 

rendszerek minél hatékonyabb működése és a 

helyben történő foglalkoztatás növelése 

érdekében szükséges a hagyományosan 

mezővárosi funkciókkal rendelkező településeken 

a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai 

funkciókat ellátó intézmények, szervezetek 

kialakulásának elősegítése. 

Illeszkedő megyei program cél(ok): A piaci 

igényekre választ adó vállalkozói szektor 

megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése; A 

helyi termelést, közösségek önellátását segítő 

fejlesztések támogatása. 
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II.11. 

Hozzájárulás a megye 

felzárkóztatásához és a belső 

területi kiegyenlítődéshez 

Alaphelyzet: 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció 

területi és tematikus céljai között hangsúlyos 

szerepet kap a vidéki térségek integrált fejlesztése. 

Ennek alapvető indoka, hogy a népesség jelentős 

hányada hátrányos helyzetű vidékies térségben él 

a megyében. Mindamellett, hogy a gazdaság 

fejlődése alapvetően hat a vidéki életminőségre, a 

munkaerő mobilitásának fokozása, a 

szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítása, a vonzó vidéki élettér kialakítása, 

valamint ezeken keresztül a népesség megtartása 

érdekében elkerülhetetlen a települési környezet 

és infrastruktúra fejlesztése. 

Illeszkedő megyei program cél(ok): Az 

infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a 

szolgáltatási intézményrendszer megerősítése; 

Vidéki térségekben lakók életminőségének 

javítása, területi különbségek mérséklése. 
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2. Az ITP célrendszere és integráltsága 

 

2.1. A megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az 

ITP megvalósításához (TOP 1-5. prioritáshoz illeszkedő célok meghatározása) 
 

A megyei területfejlesztési programokban az egyes prioritásokhoz kapcsolódóan azonosításra 

kerültek egyrészt a program keretében megfogalmazott stratégiai/tematikus célok, amelyek 

elérését az adott prioritás leginkább szolgálja, továbbá szintén minden prioritás esetében 

kijelölésre kerültek a megvalósítást támogató lehetséges TOP és ágazati OP prioritások. 
Ennek megfelelően jelen ITP keretében kijelölhetőek azon megyei területfejlesztési program 

célok, melyek elérés a TOP eszközrendszerével biztosítható és így e célok jelenthetik egyben 

a megyei ITP célrendszerét. 

 

Ahhoz, hogy meghatározható, súlyozható legyen a megyei területfejlesztési program 

célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához, meg kell vizsgálni az egyes 

célok TOP intézkedésekkel való kapcsolati rendszerét is. Ennek összefoglalását az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 

 

A megyei területfejlesztési 
program prioritásai 

Kapcsolódó tematikus specifikus 
cél 

A megvalósítást szolgáló 

kapcsolódó TOP prioritás 

1. Az agrár- és erdészeti 

termelési láncok szereplőinek 

megerősítése és a helyi 

termelésen alapuló önfenntartó 

szociális gazdaság feltételeinek 

megteremtése 

1. A piaci igényekre választ adó 

vállalkozói szektor 

megerősítése, a K+F+I 

folyamatok ösztönzése 
 
3. A helyi termelést, 

közösségek önellátását segítő 

fejlesztések támogatása 

TOP 1. prioritás 
TOP 5. prioritás 

2. Somogyi vállalkozások 

versenyképességének növelése 

az ipari- és szolgáltató 

szektorban 

1. A piaci igényekre választ adó 

vállalkozói szektor 

megerősítése, a K+F+I 

folyamatok ösztönzése 
 

TOP 1. prioritás 
TOP 5. prioritás 

3. Somogy megye turisztikai 

potenciáljának erősítése 

1. A piaci igényekre választ adó 

vállalkozói szektor 

megerősítése, a K+F+I 

folyamatok ösztönzése 
 
3. A helyi termelést, 

közösségek önellátását segítő 

fejlesztések támogatása 

TOP 1. prioritás 
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A megyei területfejlesztési 

program prioritásai 
Kapcsolódó tematikus specifikus 

cél 
A megvalósítást szolgáló 

kapcsolódó TOP prioritás 

4. A lakosság képzettségi 

szintjének javítását célzó 

fejlesztések támogatása 

2. Piacképes tudást biztosító 

képzési struktúra és a lakosság 

készségeinek fejlesztése 
 
4. Közösségfejlesztés és a 

hátrányos helyzetű népesség-
csoportok társadalmi 

integrációjának elősegítése 

TOP 5. prioritás 

5. A fenntartható gazdálkodást 

és erőforrás felhasználást, 

valamint a megye lakosságának 

életminőség javítását támogató 

környezetgazdálkodási 

beruházások támogatása 

3. A helyi termelést, 

közösségek önellátását segítő 

fejlesztések támogatása 
 
5. Az infrastrukturális elemek 

fejlesztése, kiépítése, a 

szolgáltatási intézményrendszer 

megerősítése 

TOP 2. prioritás 
TOP 3. prioritás 

6. A helyi közösségek 

megerősödését és a helyi 

értékek megőrzését szolgáló 

fejlesztések támogatása 

3. A helyi termelést, 

közösségek önellátását segítő 

fejlesztések támogatása 
 
4. Közösség-fejlesztés és a 

hátrányos helyzetű népesség-
csoportok társadalmi 

integrációjának elősegítése 

TOP 1. prioritás 
TOP 5. prioritás 

7. Térségi jelentőségű 

szolgáltatások és 

infrastrukturális rendszerek 

fejlesztése, valamint 

településfejlesztés 

4. Közösség-fejlesztés és a 

hátrányos helyzetű népesség-
csoportok társadalmi 

integrációjának elősegítése 
 
5. Az infrastrukturális elemek 

fejlesztése, kiépítése, a 

szolgáltatási intézményrendszer 

megerősítése 

TOP 2. prioritás 
TOP 3. prioritás 
TOP 4. prioritás 

1. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program prioritásainak és célrendszerének kapcsolata, valamint 
illeszkedésük a TOP prioritásaihoz 

A következő táblázatokban a célrendszeri elemek kapcsolatrendszerének bemutatása során az 

egyes célok közötti kapcsolatok erősségét a grafikus szimbólum (pl. pipa, vagy nyíl) mérete 

jelzi. A nagyobb méretű szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű 

szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi. 
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A piaci igényekre választ adó 

vállalkozói szektor megerősítése, a 

K+F+I folyamatok ösztönzése 
       

   
 

  

Piacképes tudást biztosító képzési 

struktúra és a lakosság készségeinek 

fejlesztése 
       

   
 

  

A helyi termelést, közösségek 

önellátását segítő fejlesztések 

támogatása 
       

   
 

  

Közösségfejlesztés és a hátrányos 

helyzetű népesség-csoportok 
társadalmi integrációjának elősegítése 

       
 

     

Az infrastrukturális elemek 

fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási 

intézményrendszer megerősítése 
         

  

2. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus céljainak TOP intézkedésekkel való kapcsolatrendszere 

 

TOP intézkedések 
Tematikus CÉLOK 

Tematikus specifikus célok 

Somogy megye 
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A fentiek alapján a megyei területfejlesztési program célrendszeréből az alábbi, TOP-hoz 
illeszkedő ITP célok vezethetőek le: 

- A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítéséhez szükséges 

feltételek javítása:  

A megyében működő vállalkozások fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás 

területén, melyet a TOP által biztosított, elsősorban közvetett önkormányzati 

eszközökkel is tovább kell erősíteni. Javítani kell a gazdasági szereplők közötti 

kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az exportpiacok felkutatása 

mellett támogatni kell a hazai és a helyi piacokon való megjelenést is, melyet 

Horvátország Európai Uniós csatlakozása is erősít. Az élelmiszer- és az agrárágazat 
mellett Somogy megyében fontos terület az infokommunikációs-, az elektronikai-, az 
elektrotechnikai- és a gépipar fejlesztése, így e területen kiemelt a foglalkoztatási célú 

és a felsőoktatási tudásbázissal való együttműködések fejlesztése. 

- A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása: 

A helyben megtalálható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával meg kell 

teremteni a helyi termelés bázisait, ki kell építeni a helyi termékek és szolgáltatások 

piacát, ösztönözni kell a termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek 

hatékony együttműködéseit. A közösségi termelési és ellátó rendszerek minél 

hatékonyabb működése érdekében szükséges a hagyományosan mezővárosi 

funkciókkal rendelkező településeken a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi 

logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulásának elősegítése. A 
helyi közösségi, települési, település csoport szintjén történő önellátásra való törekvés 

kiemelt dimenziója az energiaellátásban való függetlenség elérése. Ennek érdekében 

cél a helyi szinten elérhető – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására 
alapozott közösségi szintű energiatermelő- és ellátórendszerek elterjedésének 

ösztönzése. 

- Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi 

integrációjának elősegítése: 

Közösségi szinten segíteni kell a közösségek összetartó erejének növelését, a civil 

aktivitás fokozását. A természeti örökség védelme, megőrzése és megismertetése a 

külvilággal a somogyi emberek közös ügye, mely nagymértékben hozzájárul a helyi és 

somogyi identitástudat erősítéséhez. Erősíteni kell a szociális ellátórendszer 
hatékonyságát is, melynek ki kell egészülnie a kora gyermekkori (bölcsődei, óvodai) 

nevelés eszközeivel. Meg kell akadályozni, hogy szegregálódó térségek alakuljanak ki 

a megye területén.  
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- A közösség által használt infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, valamint 
a szolgáltatási intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása: 

Cél a munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés érdekében a megye közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél a funkcionális, 

vagyis foglalkoztatási és szolgáltató térségi vonzásközpontok településekről való 

elérhetőségének javítása, valamint a közlekedési szolgáltatások fejlesztése. A megye 
társadalmi, közvetve gazdasági fejlődése érdekében cél a humán erőforrások 

fejlesztését is igénylő, a térségi humán közszolgáltatások (óvodai ellátás, kulturális, 
egészségügyi) és szociális ellátások elérhetőségének javítása. A megyei városhálózat 

erősítése érdekében cél a városok, különösen a járási központok foglalkoztató (üzleti) 
és szolgáltató funkcióinak megerősítése. Célként fogalmazható meg a 
környezetbiztonság javítása, a környezeti és klímaváltozással járó kockázatok 

csökkentése a települési zöldfelületi rendszer, valamint a települési csapadékvíz 

elvezetés fejlesztésével. Cél továbbá a jellemzően hátrányos helyzetű népesség által 

lakott leromlott, szegregált/szegregálódó városi területek leszakadásának 

megakadályozása (szegregáció megelőzése), az érintett területek társadalmi és 

környezeti megújítása közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával. 

 

2.2. Az ITP célok közötti kapcsolatrendszer (célok integráltsága) 
 

Az ITP megvalósítását szolgáló célok integráltságát jól jellemzi, hogy az egyes célok mely 

más célok megvalósulását segítik közvetlen, vagy akár közvetett módon. Mindemellett fontos 
kiemelni a megyei területfejlesztési program által meghatározott célhierarchia különböző 

szintjei közötti kapcsolódási pontokat. Ezen összefüggés rendszert mutatják a következő 
mátrixok. 

A megye átfogó céljai és tematikus (stratégiai) céljai közötti kapcsolódási pontokat bemutató. 
táblázatban szürke háttér jelöli azon megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket, 

melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (a TOP intézkedéseken keresztül történő 

támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek). 

A megyei területfejlesztési program célrendszere alapján meghatározott ITP célok belső 

koherenciája a 4. táblázatban látható. Legerősebb szinergikus hatás az 1. és 2., valamint a 3. 

és 4. cél között mutatható ki. 
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A rendszeres 

munkajövedelmet szerzők 

arányának növelése 

A megye belső 

erőforrásainak fenntartható 

hasznosítása az ökológiai, 

társadalmi és gazdasági 

szempontok figyelembe 
vételével 

A szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés egyenlő 

esélyének biztosítása 

minden somogyi ember 
számára 

A piaci igényekre választ 

adó vállalkozói szektor 

megerősítése, a K+F+I 

folyamatok ösztönzése    

Piacképes tudást biztosító 

képzési struktúra és a 

lakosság készségeinek 

fejlesztése    
A helyi termelést, 

közösségek önellátását 

segítő fejlesztések 

támogatása    

Közösségfejlesztés és a 

hátrányos helyzetű 

népesség-csoportok 
társadalmi integrációjának 

elősegítése 

   
Az infrastrukturális elemek 

fejlesztése, kiépítése, a 

szolgáltatási 

intézményrendszer 

megerősítése 
   

3. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus és átfogó céljainak kapcsolatrendszere 
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A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor 

megerősítéséhez szükséges feltételek javítása     

A helyi termelést, közösségek önellátását segítő 

fejlesztések támogatása -    

Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű 

népesség-csoportok társadalmi integrációjának 

elősegítése 
- -   

A közösség által használt infrastrukturális elemek 

fejlesztése, kiépítése, valamint a szolgáltatási 

intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek 

javítása 
- - -  

4. táblázat: Somogy megyei ITP céljainak belső kapcsolatrendszere 

Átfogó célok 

Tematikus célok 

ITP célok Somogy megye 

ITP célok Somogy megye 
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2.3. A megyei területfejlesztési program területi célkitűzései, valamint az OFTK 

területi célrendszerének összefüggései 
 

A megyei integrált területi program szempontjából is meghatározó szerepet játszanak a megye 

egyes sajátos téregységeire vonatkozóan megfogalmazott speciális célkitűzések, célterületek. 

A különböző célterületeken az egyes tematikus (stratégiai) célok eltérő súllyal kerülhetnek 

érvényesítésre. 

A megye tematikus (stratégiai) céljai és a területi célok közötti kapcsolatrendszert az alábbi 

mátrix szemlélteti. A táblázatban szürke háttér jelöli azon megyei területfejlesztési program 

célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (vagy a megyei 

jogú város ITP hatáskörébe esnek, vagy a TOP intézkedéseken keresztül történő 

támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek). A sraffozott szürke háttér jelöli azt a területi 

célkitűzést, nevesen a Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztését, amelynek elérése a 

megyei ITP TOP forrásokra építő eszközeivel csak részben - és így semmiképp sem komplex 

módon - biztosítható. 

 
Balaton kiemelt 

üdülőkörzet 

komplex 
fejlesztése 

Kaposvár 
centrum 

szerepének 

erősítése, 
vonzáskörze-

tének fejlesztése 

Járásközpon-
tok, városok 
funkcióinak 

megerősítése 

Vidéki 

térségekben 
lakók 

életminőségének 

javítása, területi 

különbségek 

mérséklése 

Somogy megye 
horvát határ 

menti térségének 

fejlesztése a 

horvát 

kapcsolatok 
erősítésével 

A piaci igényekre 

választ adó 

vállalkozói szektor 

megerősítése, a 

K+F+I folyamatok 
ösztönzése 

     
Piacképes tudást 
biztosító képzési 

struktúra és a 

lakosság 

készségeinek 

fejlesztése 

     

A helyi termelést, 

közösségek 

önellátását segítő 

fejlesztések 

támogatása 

     

Közösségfejlesztés 

és a hátrányos 

helyzetű népesség-
csoportok 
társadalmi 

integrációjának 

elősegítése 

     

Az 
infrastrukturális 

elemek fejlesztése, 

kiépítése, a 

szolgáltatási 

intézményrendszer 

megerősítése 

     
5. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus és területi céljainak kapcsolatrendszere 

Területi célok 

Tematikus 
célok 
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A célrendszer összevetéséből jól látható, hogy a megyei területfejlesztési program tematikus 

célkitűzései közül – és ebből levezetett módon az ITP célok közül is –az utolsó cél 

horizontális jelleggel szinte minden térségben hangsúlyosan megjelenik, míg a „a helyi 
termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása „, valamint a 

„közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának 

elősegítése célok nagyrészt a megye vidéki térségeire koncentrálnak. 

A Somogy megyei ITP szempontjából releváns (a TOP megyei keret eszközrendszerével 

hatékonyan elérhető) területi célok: 

- Járásközpontok, városok funkcióinak megerősítése: 

A vidéki térségek további leszakadásának megállítását támogatandó kiemelt szerepet 
kapnak a vidéki térségközpontok, melyek szolgáltatásaik révén kiszolgálói kell, hogy 

legyenek a vonzáskörzetük településeinek. A gazdasági funkciók erősítése mellett, 

azzal párhuzamosan szükséges a minőségi egészségügyi-, és szociális 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása. A piaci szereplők 

együttműködésének támogatásában, a hálózatosodásban szintén fejlődési potenciál 

rejlik. A vidéki népesség megtartásának kulcsa a járásközpontok megközelíthetősége, 

a térségközpontok elérhetőségét javító közlekedés-fejlesztés. A javuló életminőség 

feltétele mindezek mellett az élhető városok létrejötte, a lakókörnyezet, a városi terek 

megújítása. 

- Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek 

mérséklése: 

A vidéki térségek fejlesztése a városoktól, funkcionális várostérségektől eltérő, 

integrált beavatkozást igényel. A térségek felzárkóztatásának kulcsa elsősorban a 

helyben rendelkezésre álló erőforrások korábbinál hatékonyabb felhasználása lehet. 

Fókuszként jelenik meg az intenzív, munkaerő igényes és magas hozzáadott értéket, 

főként feldolgozott- vagy készterméket előállító ágazatok termékeik piacra jutásának 

támogatása. E térségekben további cél a megújuló energiaforrások minél nagyobb 

arányú alkalmazása, a helyi energiatermelő rendszerek elterjesztése. A gazdaság 

diverzifikációja különösen a vidék természeti adottságaira (pl. termálvízkincs) építve a 

különböző „természet közeli” turizmus termékek, turisztikai szolgáltatások fejlesztése 

révén valósítható meg. Célként fogalmazható meg a szomszédos megyék hasonló 

adottságú térségeinek, így pl. Északkelet-Somogy, Észak-Tolna, Dél-Fejér, de 
ugyanígy Délnyugat-Somogy és Dél-Zala térségekre kiterjedő elmaradott belső 

periféria együttes, összehangolt fejlesztése. 

- Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése: 

A térség helyzetéből adódóan szükségszerűen kell, hogy éljen a horvát nyitás kínálta 

lehetőségekkel, ennek érdekében le kell fektetni a jövőben várhatóan dinamikusan 

növekvő kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok infrastrukturális és szervezeti, 
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együttműködési alapjait. Ennek keretében meg kell teremteni a vállalkozások, 

letelepedését elősegítő infrastrukturális feltételeket, ki kell építeni az azok igényeit 

kiszolgáló üzleti szolgáltatásokat. A gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok élénkítése 

érdekében alapfeltétel a közlekedési kapcsolat javítása. A határ mindkét oldalán 

jellemző vegyes nemzetiségű lakosságra tekintettel szükséges a közös kulturális 

hagyományok ápolása, közösségi együttműködések fejlesztése. 

 

A megyei területfejlesztési programban megjelölt földrajzi célterületek területi 

kapcsolatrendszerét, integráltságát az alábbi térkép (stratégiai térstruktúra) szemlélteti. 
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A megye által fejlesztési fókuszterületként kijelölt területi céljainak ugyanakkor illeszkedniük 

kell az országos, az OFTK által kijelölt fejlesztési célterületek rendszeréhez. A megyei 

területi célok és az OFTK területi célok kapcsolatrendszerét a következő mátrix hivatott 

bemutatni. A célrendszeri elemek kapcsolatrendszerének bemutatása során az egyes célok 

közötti kapcsolatok erősségét a grafikus szimbólum (pipa) mérete jelzi. A nagyobb méretű 

szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges, 

vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi. 

 
Az ország 

makro-
regionális 

szerepének 

erősítése 

Többközpontú 

térszerkezetet 
biztosító 

városhálózat 

Vidéki térségek 

népesség-
megtartó 

képességének 

növelése 

Kiemelkedő 

táji értékű 

térségek 

fejlesztése 

Területi 

különbségek 

csökkentése, 

térségi 

felzárkóztatás 

és gazdaság-
ösztönzés 

Összekapcsolt 

terek: az 
elérhetőség és a 

mobilitás 

biztosítása 

Balaton kiemelt üdülőkörzet 

komplex fejlesztése        
Kaposvár centrum szerepének 

erősítése, vonzáskörzetének 

fejlesztése 
         

Járásközpont ok, városok 

funkcióinak megerősítése         
Vidéki térségekben lakók 

életminőségének javítása, területi 

különbségek mérséklése 
        

Somogy megye horvát határ menti 

térségének fejlesztése a horvát 

kapcsolatok erősítésével 
         

6. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program területi céljainak és az OFTK területi célok 
kapcsolatrendszere 

 

2.4. A megye és a megyei jogú város (MJV) fejlesztési irányainak összhangja, 

kapcsolódási pontok a szomszédos megyék fejlesztési irányaival 
 

Somogy megye és a szomszédos megyék fejlesztési irányaiban meglevő szinergiák 

feltárásához első közelítésben a megyei területfejlesztési programokban lefektetett célok 

kapcsolatrendszerét szükséges bemutatni. Ennek eredményeként láthatóvá válnak az ITP 

célokként azonosított megyei fejlesztési célokhoz leginkább kapcsolható szomszédos megyei 

célok, így beazonosíthatóvá válnak azon fejlesztési területek, ahol az ITP végrehajtása során 

beavatkozási szinten is szorosabb együttműködés kialakítása célszerű a szomszédos 

megyékkel. A szomszédos megyék területfejlesztési programjaiban lefektetett célokkal való 

kapcsolatot az alábbi mátrixok mutatják. A táblázatokban szürke háttér jelöli azon Somogy 

megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP 

eszközrendszerén kívül esnek (a TOP intézkedéseken keresztül történő támogatásokkal direkt 
módon nem elérhetőek). A nagyobb méretű pipa szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, 

míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi. 

 

Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési 

Koncepció 
Somogy Megyei 
Területfejlesztési 

Program 
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A piaci igényekre választ adó 

vállalkozói szektor megerősítése, a 

K+F+I folyamatok ösztönzése 
       

Piacképes tudást biztosító képzési 

struktúra és a lakosság készségeinek 

fejlesztése 
       

A helyi termelést, közösségek 

önellátását segítő fejlesztések 

támogatása) 
       

Közösségfejlesztés és a hátrányos 

helyzetű népesség-csoportok 
társadalmi integrációjának elősegítése 

       

Az infrastrukturális elemek 

fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási 

intézményrendszer megerősítése 
       

7. táblázat: Somogy és Baranya megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere 
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A piaci igényekre választ adó 

vállalkozói szektor megerősítése, a 

K+F+I folyamatok ösztönzése 
       

Piacképes tudást biztosító képzési 

struktúra és a lakosság készségeinek 

fejlesztése 
       

A helyi termelést, közösségek 

önellátását segítő fejlesztések 

támogatása) 
       

Közösségfejlesztés és a hátrányos 

helyzetű népesség-csoportok 
társadalmi integrációjának elősegítése 

       

Az infrastrukturális elemek 

fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási 

intézményrendszer megerősítése 
       

8. táblázat: Somogy és Tolna megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere 

Specifikus célok 
Baranya megye 

Tematikus specifikus célok 

Somogy megye 

Stratégiai célok 
Tolna megye 

Tematikus specifikus célok 

Somogy megye 
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A piaci igényekre választ adó 

vállalkozói szektor megerősítése, a 

K+F+I folyamatok ösztönzése 
        

Piacképes tudást biztosító képzési 

struktúra és a lakosság készségeinek 

fejlesztése 
        

A helyi termelést, közösségek 

önellátását segítő fejlesztések 

támogatása 
        

Közösségfejlesztés és a hátrányos 

helyzetű népesség-csoportok 
társadalmi integrációjának elősegítése 

        

Az infrastrukturális elemek 

fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási 

intézményrendszer megerősítése 
        

9. táblázat: Somogy és Fejér megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere 
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A piaci igényekre választ adó 

vállalkozói szektor megerősítése, a 

K+F+I folyamatok ösztönzése 
       

Piacképes tudást biztosító képzési 

struktúra és a lakosság készségeinek 

fejlesztése 
       

A helyi termelést, közösségek 

önellátását segítő fejlesztések 

támogatása) 
       

Közösségfejlesztés és a hátrányos 

helyzetű népesség-csoportok 
társadalmi integrációjának elősegítése 

       

Az infrastrukturális elemek 

fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási 

intézményrendszer megerősítése 
       

10. táblázat: Somogy és Zala megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere 

Stratégiai célok 
Fejér megye 

Tematikus specifikus célok 

Somogy megye 

Ágazati stratégiai célok 
Zala megye 

Tematikus specifikus célok 

Somogy megye 
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Somogy és a szomszédos megyék fejlesztési programokban meghatározott céljait 

összehasonlítva elmondható, hogy mindegyik területi szereplő hangsúlyt fektet a 

foglalkoztatás bővítésére, melyben kiemelt szerepet kap a helyi erőforrásokra való minél 

intenzívebb támaszkodás, azok ökológiai szempontokat szem előtt tartó, fenntartható 

hasznosítása. Ezen felül mindegyik megye figyelmet szentel a társadalmi kohézió és 

felzárkóztatás, az öregedő társadalom problematikájára, valamint a közösségek 

megerősítésére, az integrációs folyamatok támogatására. Mindezt Somogyhoz hasonlóan a 

szomszédos megyék többségében az infrastrukturális elemek fejlesztése is támogatja 

elsősorban a közlekedési kapcsolatok erősítése révén. 

 

Hasonlóan a szomszédos megyék fejlesztési irányaival meglevő szinergiák feltárásához, 

vizsgálható a megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) keretében 

megfogalmazott fejlesztési célokkal való összhang, feltárhatóak a lehetséges kapcsolódási 

felületek. Somogy megye területfejlesztési program célrendszere és Kaposvár MJV ITS-ben 
meghatározott fejlesztési céljai közti kapcsolatrendszert az alábbi mátrix mutatja: 
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A piaci igényekre választ adó 

vállalkozói szektor megerősítése, a 

K+F+I folyamatok ösztönzése 
      

Piacképes tudást biztosító képzési 

struktúra és a lakosság készségeinek 

fejlesztése 
     

A helyi termelést, közösségek 

önellátását segítő fejlesztések 

támogatása) 
     

Közösségfejlesztés és a hátrányos 

helyzetű népesség-csoportok 
társadalmi integrációjának elősegítése 

     
Az infrastrukturális elemek 

fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási 

intézményrendszer megerősítése 
     

11. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program céljainak és Kaposvár MJV ITS-ben megfogalmazott 
céljainak kapcsolatrendszere 

Stratégiai célok 

Kaposvár MJV ITS 

Tematikus specifikus célok 

Somogy megye 
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A város területére és fejlesztési céljaira külön kerettel rendelkező és tervező Kaposvár Megyei 
Jogú Város tervezett fejlesztési irányai és a megyei ITP kapcsolatára a fentieken túl az alábbi 

térség- és téma specifikus megállapítások fogalmazhatók meg: 
- A megyeszékhely integrált településfejlesztési stratégiájában foglalt célrendszer és 

a megyei ITP-t megalapozó területfejlesztési stratégia és operatív program 

célrendszerei szoros összhangban vannak. 
- Kaposvár MJV településfejlesztési irányai tematikailag összhangban vannak a 

megyei ITP fejlesztési irányaival és megvalósulásuk segíti elsősorban a Kaposvári 
járás, közvetve más járások fejlesztéseit a kialakult térségi kapcsolatokon 

keresztül, 
- A megyei és a városi gazdaságfejlesztési irányok ugyanazon ágazatok, elsősorban 

az agrár- és élelmiszeripar fejlesztésére irányulnak, egységes, egymást erősítő 
rendszert alkotva. 

- A turizmus fejlesztésében a balatoni és a kaposvári turisztikai kínálat 

összekapcsolásában a megyei ITP keretében megvalósítható vonzerőfejlesztések, 

egyes közlekedési (kerékpárút) fejlesztések és a kaposvári városi turisztikai 

fejlesztések alkotnak szerves egységet. 
- A kutatás-fejlesztés és innováció célját szolgáló fejlesztési irányokban a Kaposvári 

Egyetem fejlesztési lehetőségei teremtik meg a kapcsolatot, amelyek részben a 

megyei, részben a városi keret finanszírozásában, ugyanakkor egységes koncepció 

mentén valósulnak meg. 
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3. Az ITP forrásallokációja 

3.1. a TOP 1. prioritás tervezett forrásallokációja: 
 

TOP prioritások    1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére  

TOP prioritások 

intézkedései 

 1.1. Helyi 
gazdasági 

infrastruktúra 

fejlesztése  

 1.2. Társadalmi és 

környezeti 

szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés  

 1.3. A 
gazdaságfejlesztést és 

a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés  

 1.4. A foglalkoztatás 

segítése és az 

életminőség javítása 

családbarát, 

munkába állást 

segítő intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztésével  

Forrást biztosító 

Strukturális Alap 

megnevezése 
ERFA  ERFA  ERFA  ERFA  

TOP prioritások 

közötti 

forrásmegosztás 

országos (Mrd Ft)  

298,450 

Prioritások közötti 

forrásmegosztás % 

megoszlása országos 
37,4 

A megye 
forráskeretének 

megoszlása TOP 

prioritások között 

(Mrd Ft)  

16,084 

Az egyes TOP 
prioritásokon belüli 

intézkedések közötti 

forrásmegoszlás 

országos (Mrd Ft)  

114,354 71,328 51,126 61,642 

Az egyes TOP 
prioritásokon belül 

az intézkedések 

közötti 

forrásmegoszlás 
országos (%) 

38,32% 23,90% 17,13% 20,65% 
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A megye TOP 
forráskeretének 

megoszlása 

prioritásonként és 

intézkedésenként a 

TOP belső arányok 

szerint (Mrd Ft) 

6,221 3,880 2,781 3,353 

Az egyes TOP 
prioritásokon belül 

az intézkedések 

közötti saját 

igényeken alapuló 

forrásmegoszlás (%) 

38,82% 23,22% 17,29% 20,67% 

Az egyes TOP 
prioritásokon belül 

az intézkedések 

közötti saját 

igényeken alapuló 

forrásmegoszlás 

(Mrd Ft) 

6,244 3,734 2,781 3,325 

 

A tervezett forrásarány változások indoklása: 

Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata 

1. Térségi 

gazdasági 

környezet 
fejlesztése a 

foglalkoztatás 

elősegítésére 

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 

fejlesztése 

 Az 1.1 intézkedés esetében elfogadásra kerül 
az IH konszolidált, a minőségbiztosítással 
együtt megküldött forrásarány javaslata. 

1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés 

 Az 1.2 intézkedés esetében elfogadásra kerül 
az IH konszolidált, a minőségbiztosítással 

együtt megküldött forrásarány javaslata. 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő 

mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés 

 Az 1.3 intézkedés esetében elfogadásra kerül 
az IH konszolidált, a minőségbiztosítással 

együtt megküldött forrásarány javaslata. 

1.4. A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

 Az 1.4 intézkedés esetében elfogadásra kerül 
az IH konszolidált, a minőségbiztosítással 

együtt megküldött forrásarány javaslata. 

 

 

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása százalékban kifejezve: 
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1. Térségi 

gazdasági 

környezet 

fejlesztése a 

foglalkoztatás 

elősegítésére   

 1.1. Helyi 
gazdasági 

infrastruktúra 

fejlesztése  

 1.2. Társadalmi 

és környezeti 

szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés  

 1.3. A 
gazdaságfejleszté

st és a munkaerő 

mobilitás 

ösztönzését 

szolgáló 

közlekedésfejleszt

és  

 1.4. A 
foglalkoztatás 

segítése és az 

életminőség 

javítása 

családbarát, 

munkába állást 

segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztésével  

 Forráskeret 

felhasználási 

módok   

Földrajzi 

célterület  25% 25% 30% 20% 
Fejlesztési cél  0% 0% 0% 0% 
Kedvezménye-

zetti csoport 0% 0% 0% 0% 
Minden 

megyén belüli 

jogosult 
számára 

pályázható   75% 75% 70% 80% 
 

 

Somogy megye elmaradottabb térségeinek felzárkóztatása, valamint a területi kiegyenlítődés 

elősegítése érdekében az 1. prioritás keretében az 1.1. intézkedés forráskeretének legalább 

25%-át, az 1.3. intézkedés forráskeretének legalább 30%-át, továbbá az 1.4. intézkedés 

forráskeretének legalább 20%-át a 106/2015 (IV.23.) Korm. rendelet szerinti komplex 

programmal fejlesztendő járásokra, mint földrajzi célterületre szükséges allokálni. 
Mindemellett Somogy megyében található az országosan is kiemelkedő jelentőségű Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet jelentős területe, így a turizmusfejlesztést célzó források 25%-át 

célszerű e térségre, mint földrajzi célterületre allokálni. 
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A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összegszerűen: 

Prioritáson belüli 

intézkedésenkénti forrásmegosztás 

(1 munkalap adatai)  
6,244 3,734 2,781 3,325 

1. Térségi 

gazdasági 

környezet 

fejlesztése a 

foglalkoztatá

s 
elősegítésére 

  

 1.1. Helyi 
gazdasági 

infrastruktúra 

fejlesztése  

 1.2. Társadalmi 

és környezeti 

szempontból 

fenntartható 

turizmusfejleszté

s  

 1.3. A 
gazdaságfejlesztés

t és a munkaerő 

mobilitás 

ösztönzését 

szolgáló 

közlekedésfejleszt

és  

 1.4. A 
foglalkoztatás 

segítése és az 

életminőség 

javítása 

családbarát, 

munkába állást 

segítő 

intézmények, 

közszolgáltatáso

k fejlesztésével  

Forráskeret 

felhasználási 

módok  

Földrajzi célterület  1,560918 0,933500 0,834399 0,665080 

Fejlesztési cél  0 0 0 0 

Kedvezményezetti 
csoport 

0 0 0 0 

Minden megyén 

belüli jogosult 

számára pályázható   
4,682754 2,800500 1,946930 2,660321 
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3.2. a TOP 2. prioritás tervezett forrásallokációja: 
 

TOP prioritások   
 2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés  

TOP prioritások intézkedései 

 2.1. Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés  

Forrást biztosító Strukturális 

Alap megnevezése 
ERFA  

TOP prioritások közötti 

forrásmegosztás országos (Mrd 
Ft)  

147,785 

Prioritások közötti 

forrásmegosztás % megoszlása 
országos 

18,5 

A megye forráskeretének 

megoszlása TOP prioritások 

között (Mrd Ft) 

8,040 

Az egyes TOP prioritásokon 

belüli intézkedések közötti 

forrásmegoszlás országos (Mrd 
Ft)  

147,785 

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

forrásmegoszlás országos (%) 

100,00% 

A megye TOP forráskeretének 

megoszlása prioritásonként és 

intézkedésenként a TOP belső 

arányok szerint (Mrd Ft) 

8,040 

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás (%) 

100,00% 

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás (Mrd Ft) 

8,040 
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A tervezett forrásarány változások indoklása: 

 

Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata 

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

2.1. Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

 A 2.1 intézkedés esetében elfogadásra 

kerül az IH konszolidált, a 

minőségbiztosítással együtt 

megküldött forrásarány javaslata. 

 

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása százalékban kifejezve: 

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés  
  

 2.1. Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés  

 Forráskeret felhasználási 

módok   

Földrajzi célterület  0% 
Fejlesztési cél  0% 

Kedvezményezetti csoport 0% 
Minden megyén belüli 

jogosult számára pályázható   100% 
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A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összegszerűen: 

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 

munkalap adatai)  8,039823189 

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 
  

2.1. Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

Forráskeret 

felhasználási módok  

Földrajzi célterület  0,000 

Fejlesztési cél  0,000 

Kedvezményezetti csoport 0,000 

Minden megyén belüli jogosult 

számára pályázható   8,040 
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2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
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Kedvezményezetti  csoport

Fejlesztés i  cél  
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3.3. a TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja: 
 

TOP prioritások   
 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra 

való áttérés kiemelten a városi területeken  

TOP prioritások intézkedései 

 3.1. Fenntartható 

települési 

közlekedésfejlesztés  

 3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságának és 

a megújuló energia-
felhasználás arányának 

növelése  

Forrást biztosító 

Strukturális Alap 

megnevezése 

ERFA  ERFA  
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TOP prioritások közötti 

forrásmegosztás országos 
(Mrd Ft)  

200,986 

Prioritások közötti 

forrásmegosztás % 

megoszlása országos 

25,2 

A megye forráskeretének 

megoszlása TOP prioritások 

között (Mrd Ft) 

10,934 

Az egyes TOP prioritásokon 

belüli intézkedések közötti 

forrásmegoszlás országos 
(Mrd Ft)  

75,276 125,710 

Az egyes TOP prioritásokon 
belül az intézkedések közötti 

forrásmegoszlás országos 
(%) 

37,45% 62,55% 

A megye TOP 
forráskeretének megoszlása 

prioritásonként és 

intézkedésenként a TOP 
belső arányok szerint (Mrd 

Ft) 

4,095 6,839 

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 
saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás (%) 

37,45% 62,55% 

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás (Mrd Ft) 

4,095 6,839 

 

A tervezett forrásarány változások indoklása: 

Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata 

3. Alacsony 
széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés kiemelten 

a városi 

területeken 

3.1. Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés 

 A 3.1 intézkedés esetében elfogadásra 

kerül az IH konszolidált, a 

minőségbiztosítással együtt 

megküldött forrásarány javaslata. 
3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás 

arányának növelése 

 A 3.2 intézkedés esetében elfogadásra 

kerül az IH konszolidált, a 

minőségbiztosítással együtt 

megküldött forrásarány javaslata. 
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A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása százalékban kifejezve: 

 

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra 

való áttérés kiemelten a 

városi területeken  

  

 3.1. 
Fenntartható 

települési 

közlekedés-
fejlesztés  

 3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

és a megújuló energia-
felhasználás arányának 

növelése  

 Forráskeret 

felhasználási módok   

Földrajzi célterület  0,00% 0,00% 
Fejlesztési cél  0,00% 0,00% 

Kedvezményezetti 

csoport 0,00% 30,00% 
Minden megyén 

belüli jogosult 

számára pályázható   100,00% 70,00% 
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Minden megyén belüli jogosult számára
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A megyei területfejlesztési program, valamint a megye integrált területi programjának 

hatékony végrehajtásához szükséges korszerű intézményi infrastruktúra biztosítását segítve a 

3. prioritás keretében a 3.2. intézkedés forráskeretének legalább 30%-át a Somogy Megyei 

Önkormányzat, mint kedvezményezetti csoport tulajdonában és/vagy fenntartásában levő 

ingatlanok fejlesztéseinek támogatására szükséges allokálni. 
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A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összegszerűen: 

Prioritáson belüli 

intézkedésenkénti forrásmegosztás 

(1 munkalap adatai)  
4,095159155 6,838893518 

3. Alacsony 
széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés 

kiemelten a 
városi 

területeken 

  

3.1. Fenntartható 

települési 

közlekedés-fejlesztés 

3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának 

és a megújuló energia-
felhasználás arányának 

növelése 

Forráskeret 

felhasználási 

módok  

Földrajzi 

célterület  0 0 

Fejlesztési cél  0 0 
Kedvezményezetti 

csoport 0 2,051668055 

Minden megyén 

belüli jogosult 

számára 

pályázható   

4,095159155 4,787225462 
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3.4. a TOP 4. prioritás tervezett forrásallokációja: 
 

TOP prioritások   
 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi 

együttműködés erősítése  

TOP prioritások intézkedései 

 4.1. Egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése  

 4.2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése  

 4.3. Leromlott 
városi területek 

rehabilitációja  

Forrást biztosító 

Strukturális Alap 

megnevezése 

ERFA  ERFA  ERFA  

TOP prioritások közötti 

forrásmegosztás országos 
(Mrd Ft)  

61,769 

Prioritások közötti 

forrásmegosztás % 

megoszlása országos 

7,7 

A megye forráskeretének 

megoszlása TOP prioritások 

között (Mrd Ft) 

3,360 

Az egyes TOP prioritásokon 

belüli intézkedések közötti 

forrásmegoszlás országos 
(Mrd Ft)  

21,510 17,089 23,170 

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

forrásmegoszlás országos 
(%) 

34,82% 27,67% 37,51% 

A megye TOP 
forráskeretének megoszlása 

prioritásonként és 

intézkedésenként a TOP 
belső arányok szerint (Mrd 

Ft) 

1,170 0,930 1,261 

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás (%) 

34,82% 27,67% 37,51% 

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás (Mrd Ft) 

1,170 0,930 1,261 
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A tervezett forrásarány változások indoklása: 

Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata 

4. A helyi 
közösségi 

szolgáltatások 

fejlesztése és a 

társadalmi 

együttműködés 

erősítése 

4.1. Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése 

 A 4.1 intézkedés esetében elfogadásra 

kerül az IH konszolidált, a 

minőségbiztosítással együtt 

megküldött forrásarány javaslata. 
4.2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése 

 A 4.2 intézkedés esetében elfogadásra 

kerül az IH konszolidált, a 

minőségbiztosítással együtt 

megküldött forrásarány javaslata. 

4.3. Leromlott városi területek 

rehabilitációja 

 A 4.3 intézkedés esetében elfogadásra 

kerül az IH konszolidált, a 

minőségbiztosítással együtt 

megküldött forrásarány javaslata. 
 

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása százalékban kifejezve: 

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  fejlesztése 

és a társadalmi 

együttműködés erősítése  

  

 4.1. Egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése  

 4.2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, 

fejlesztése  

 4.3. 
Leromlott 

városi 

területek 

rehabilitációja  

 Forráskeret felhasználási 

módok   

Földrajzi célterület  0,00% 0,00% 0,00% 
Fejlesztési cél  0,00% 0,00% 0,00% 

Kedvezményezetti 

csoport 0,00% 0,00% 0,00% 

Minden megyén 

belüli jogosult 

számára pályázható   
100,00% 100,00% 100,00% 
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A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összegszerűen: 

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 

forrásmegosztás (1 munkalap adatai)  1,170169947 0,92968826 1,260514745 

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  

fejlesztése és a 

társadalmi 

együttműködés 

erősítése 

  4.1. Egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése 

4.2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, 

fejlesztése 

4.3. Leromlott 
városi 

területek 

rehabilitációja 

Forráskeret 

felhasználási módok  

Földrajzi célterület  0 0 0 
Fejlesztési cél  0 0 0 

Kedvezményezetti 

csoport 0 0 0 

Minden megyén 

belüli jogosult 

számára 

pályázható   

1,170169947 0,92968826 1,260514745 
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3.5. a TOP 5. prioritás tervezett forrásallokációja: 
 

TOP prioritások   
 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés  

TOP prioritások intézkedései 

 5.1. Foglalkoztatás-
növelést célzó megyei 

és helyi 

foglalkoztatási 

együttműködések 

(paktumok)  

 5.2. A társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló 

helyi szintű 

komplex 
programok   

 5.3. Helyi 
közösségi 

programok 
megvalósítása  

Forrást biztosító Strukturális 

Alap megnevezése 
ESZA ESZA ESZA 

TOP prioritások közötti 
forrásmegosztás országos (Mrd 

Ft)  

89,691 

Prioritások közötti 

forrásmegosztás % megoszlása 
11,2 

A megye forráskeretének 

megoszlása TOP prioritások 

között (Mrd Ft)  

5,031 

Az egyes TOP prioritásokon 

belüli intézkedések közötti 

forrásmegoszlás országos (Mrd 
Ft)  

66,271 8,622 14,798 

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

forrásmegoszlás országos (%) 

73,89% 9,61% 16,50% 

A megye TOP forráskeretének 

megosztása prioritásonként és 

intézkedésenként a TOP belső 

arányok szerint (Mrd Ft) 

3,605 0,469 0,805 

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás (%) 

74,68% 9,32% 16,00% 

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás (Mrd Ft) 

3,757 0,469 0,805 
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A tervezett forrásarány változások indoklása: 

Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata 

5. Megyei és helyi 

emberi erőforrás 

fejlesztések, 

foglalkoztatás 

ösztönzés és 

társadalmi 

együttműködés 

5.1. Foglalkoztatás-növelést 

célzó megyei és helyi 

foglalkoztatási 

együttműködések (paktumok) 

 Az 5.1 intézkedés esetében elfogadásra kerül 
az IH konszolidált, a minőségbiztosítással 

együtt megküldött forrásarány javaslata. 

5.2. A társadalmi 

együttműködés erősítését 

szolgáló helyi szintű komplex 

programok  

 Az 5.2 intézkedés esetében elfogadásra kerül 
az IH konszolidált, a minőségbiztosítással 

együtt megküldött forrásarány javaslata. 

5.3. Helyi közösségi 

programok megvalósítása 

 Az 5.3 intézkedés esetében elfogadásra kerül 
az IH konszolidált, a minőségbiztosítással 
együtt megküldött forrásarány javaslata. 

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása százalékban kifejezve: 

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 

társadalmi együttműködés  

  

5.1. 
Foglalkoztatás-
növelést célzó 

megyei és helyi 

foglalkoztatási 

együttműködések 

(paktumok) 

5.2. A társadalmi 

együttműködés 

erősítését 

szolgáló helyi 

szintű komplex 

programok  

5.3. Helyi 
közösségi 

programok 
megvalósítása 

 Forráskeret felhasználási 

módok   

Földrajzi célterület  0,00% 0,00% 0,00% 
Fejlesztési cél  50,00% 0,00% 0,00% 

Kedvezményezetti 

csoport 0,00% 0,00% 0,00% 
Minden, megyén 

belüli jogosult 

számára pályázható   50,00% 100,00% 100,00% 
Az 5.1. a Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések 

(paktumok) intézkedés esetében a forráskeret legalább 50%-át a helyi foglalkoztatási 

együttműködések fejlesztési célra szükséges allokálni a megye egyes térségeiben a helyi 

igényeken alapuló foglalkoztatás bővítést célzó együttműködések széles körű elterjedése és a 

program hatékony megvalósítása érdekében. 
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A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összegszerűen: 

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 

forrásmegosztás (1 munkalap adatai)  3,757 0,469064 0,805035 

5. Megyei és helyi 

emberi erőforrás 

fejlesztések, 

foglalkoztatás-
ösztönzés  és 

társadalmi 

együttműködés 

  

5.1. Foglalkoztatás-
növelést célzó 

megyei és helyi 

foglalkoztatási 

együttműködések 

(paktumok) 

5.2. A társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló 

helyi szintű 

komplex 
programok  

5.3. Helyi 
közösségi 

programok 
megvalósítása 

Forráskeret 

felhasználási módok  

Földrajzi célterület  0 0 0 
Fejlesztési cél  1,878500 0 0 

Kedvezményezetti 

csoport 0 0 0 

Minden, megyén 

belüli jogosult 

számára 

pályázható   

1,878500 0,469064 0,805035 
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4. Az ITP indikátorvállalásai 
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TOP

prioritás/egyedi 

célkitűzés
Kimeneti indikátor neve Mértékegysége

A megye  által 

vállalt célérték ITP 

(2018) - ahol 

releváns 

A megye választott 

intézkedésenkénti 

forráskeretei alapján 

számított 

indikátorértékei

A megye 

indikátorvállalása 
Eltérések magyarázata

1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás 

elősegítésére

Támogatásban részesülő vállalkozások száma db 447,12 270,00
Az indikátor szerepeltetése tulajdonképpen felesleges, nagysága a következő 

két indikátor összege. A csökkentés indoklását ld. A következő két indikátornál.

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő 

vállalkozások száma
db 10,32 11,00

A nem pénzügyi támogatásban részesülő 

vállalkozások száma
db 436,80 259,00

Az intézkedés támogatásával fejleszthető infrastruktúrák nem teszik lehetővé 

nagyszámú vállalkozás közvetett támogatását sem. Somogy megye működő 

társas és egyéni vállalkozói (12 323) 3,24% át teszik ki a TOP célterületén 

működő vállalkozásoknak, ezzel az aránnyal a TOP vállalás megyére eső része 

259 vállalkozás támogatása. 

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek 

és ipari parkok területe
ha 10 74,96 74,96

A lehetőségek ellenére az elmúlt 7 évben nem történt önkormányzati 

iparterületfejlesztés Somogyban, a következő időszakban 5-nél több fejlesztés 

nem reális, átlagosan ptojektenként 10 ha-nál nagyobb értékkel kockázatos 

lenne számolni. Reálisan vállalható célérték 50 ha lenne. Tekintettel azonban 

arra, hogy eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, az IH 

elvárásainak megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső célértéket.

A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 27,52 0,40

Somogy megye nem tartozik a korábban iparosodott térségek közé, nagyobb 

szennyezett területek nincsenek a megyében, ezért talajrehabilitációval sem 

lehet számolni.

1.B

A természeti és a kulturális örökségnek, illetve 

látványosságnak minősülő támogatott 

helyszíneken tett látogatások várható számának 

növekedése

látogatás/év 58422,05 58422,00

1.C A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza km 5 18,50 18,50

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését 

biztosító férőhelyek száma
db 60 674,33 674,33

Korábbi DDOP-s tapasztalatok alapján a bölcsöde és családi napközi férőhely 

fejlesztésének átlagos fajlagos költsége 2.000.000 Ft/férőhely. Figyelembevéve 

az intézkedésre tervezett megyei fejlesztési igények alapján meghatározott 

keretösszeget, továbbá azt, hogy a megyében meglevő 677 férőhelyből a DDOP 

keretében 148 férőhely már felujításra került, valamint az intézkedés többi 

kimeneti indikátorának megvalósulásához szükséges összegeket, a célérték 

csökkentése lenne reális 200 férőhely értékre. Tekintettel azonban arra, hogy 

eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, az IH elvárásainak 

megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső célértéket.

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek száma
db 593,41 348,00

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek száma
db 107,89 30,00

A 2013. évi KSH adatok alapján a Somogy megyei óvodai férőhelyek száma 

8970 db (Kaposváron kívül eső rész), a potenciális célcsoportba tartozó Somogy 

megyei 3-6 éves kor közötti gyermekek száma 8600 fő (Kaposváron kívül eső 

rész, 2014. jan. 01-i adatok). Az adatokból látszik, hogy Somogy megye Kváron 

kívüli részén a gyermekek  számát 370 db-bal meghaladó férőhely van, így új 

férőhely fejlesztése abban az esetben indokolt, ha ez a fejlesztés a gyermekek 

kiegyenlítettlen területi eloszlását ellensúlyozza.

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését 

biztosító férőhelyek száma
db 795,71 300,00

Korábbi DDOP-s tapasztalatok alapján az óvodai férőhely fejlesztésének átlagos 

fajlagos költsége 2.000.000 Ft/férőhely. Figyelembevéve az intézkedésre 

tervezett megyei fejlesztési igények alapján meghatározott keretösszeget, 

valamint az intézkedés többi kimeneti indikátorának megvalósulásához 

szükséges összegeket, a célérték csökkentése javasolt.

1.A

1.D
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TOP

prioritás/egyedi 

célkitűzés
Kimeneti indikátor neve Mértékegysége

A megye  által 

vállalt célérték ITP 

(2018) - ahol 

releváns 

A megye választott 

intézkedésenkénti 

forráskeretei alapján 

számított 

indikátorértékei

A megye 

indikátorvállalása 
Eltérések magyarázata

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított 

nyitott terek m2 8000 75890,97 75890,97

A rendelkezésre álló 8 Mrd Ft-ból közterek rehabilitációjára 1 Mrd Ft-nál nem 

lesz több felhasználva. Ez 40 000 Ft/m2 fajlagos költséggel számítva 25 000 m2 

tér felújítására elegendő (utak, zöldfelületek nélkül). A somogyi városok 

esetében 3000-5000 m2 közötti terekkel érdemes számolni, amely alapján ez 7-

8 városi köztér rehabilitációjára lehet elegendő.  Tekintettel azonban arra, hogy 

eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, az IH elvárásainak 

megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső célértéket.

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont 

területek lakossága
személy 67458,64 67459,00

Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények 

hossza m 30356,39 30356,00

A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 1,03 0,30
A somogyi városok (MJV nélkül) esetében a lehetséges akcióterületek 

figyelembevételével kicsi az esélye, hogy talajrehabilitációra lesz szükség.

Városi területeken épített vagy renovált köz- 

vagy kereskedelmi épületek
m2 9139,56 4000,00

A rendelkezésre álló 8 Mrd Ft-ból köz vagy kereskedelmi épületekre nem 

várható 1 Mrd Ft-nál nagyobb összeg felhasználásra. Ez 250 000 Ft/m2 fajlagos 

költséggel számítva (műemléki érintettséget és rossz meglévő állapotokat is 

feltételezve) 4 000 m2 ilyen funkciójú épületek felújítására elegendő. 

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 

nagysága
m2 79862,33 25000,00

A rendelkezésre álló 8 Mrd Ft-ból zöldfelület felújításra, kialakításra nem várható 

500 MFt-nál nagyobb összeg felhasználásra. Ez 20 000 Ft/m2 fajlagos 

költséggel számítva 25 000 m2 felújításra, kialakításra elegendő. 

2.A
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TOP

prioritás/egyedi 

célkitűzés
Kimeneti indikátor neve Mértékegysége

A megye  által 

vállalt célérték ITP 

(2018) - ahol 

releváns 

A megye választott 

intézkedésenkénti 

forráskeretei alapján 

számított 

indikátorértékei

A megye 

indikátorvállalása 
Eltérések magyarázata

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra 

való áttérés kiemelten 

a városi területeken
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy 

településrészek száma
db 1,14 1,00

Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított 

települések száma
db 4,35 4,00

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek 

száma
db 1,58 2,00

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 

hossza km 7 37,32 37,32

A középületek éves primerenergia-

fogyasztásának csökkenése
kWh/év 1369778,38 1369778,00

A megújulóenergia-termelés további kapacitása MW 17,95 15,00

A TOP ezen intézkedésre allokálható megyei forrásai a megyei területfejlesztési 

program, valamint az előkészítés keretében  végzett előzetes igényfelmérés 

alapján nem kizárólag megújuló energiaforrásfelhasználás növelését célzó 

fejlesztésekre használható fel, hanem a forráskeret közel 1/3-át önkormányzati 

épületek tisztán energiahatékonysági fejleszéseire célszerű fordítani. A korábbi 

években megvalósult hasonló típusú beruházásainak tényadatai, a KEHOP 

esetében alkalmazott tervszámok, valamint a Dél-dunántúli régió 

mintaterületeire a közelmúltban készült SEAP-ok tervszámai 

figyelembevételével a javasolt célérték 15 MW

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése
tonna CO2 
egyenérték

1800 20472,54 20472,54

Energiahatékonysági fejlesztések által elért 

primer energia felhasználás csökkenés
PJ/év 0,03 0,03

A megújuló energiaforrásból előállított 

energiamennyiség
PJ/év 0,17 0,11

A TOP ezen intézkedésre allokálható megyei forrásai a megyei területfejlesztési 

program, valamint az előkészítés keretében  végzett előzetes igényfelmérés 

alapján nem kizárólag megújuló energiaforrásfelhasználás növelését célzó 

fejlesztésekre használható fel, hanem a forráskeret közel 1/3-át önkormányzati 

épületek tisztán energiahatékonysági fejleszéseire célszerű fordítani. A korábbi 

években megvalósult hasonló típusú beruházásainak tényadatai, valamint a Dél-

dunántúli régió mintaterületeire a közelmúltban készült SEAP-ok tervszámai 

figyelembevételével a javasolt célérték 0,11 PJ/év

3.A

3.B
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TOP

prioritás/egyedi 

célkitűzés
Kimeneti indikátor neve Mértékegysége

A megye  által 

vállalt célérték ITP 

(2018) - ahol 

releváns 

A megye választott 

intézkedésenkénti 

forráskeretei alapján 

számított 

indikátorértékei

A megye 

indikátorvállalása 
Eltérések magyarázata

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  

fejlesztése és a 

társadalmi 

együttműködés 

erősítése
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő 

lakosság
fő 20128,79 20129,00

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást 

nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi 

gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és 

kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi 

ellátás) száma

db 9 50,32 50,32

Korábbi DDOP-s tapasztalatok alapján a fejlesztett szolgálatok átlagos fajlagos 

költsége 15.000.000 Ft. Tekintettel az intézkedés keretösszegére, valamint az 

intézkedés többi kimeneti indikátorának megvalósulásához szükséges 

összegeket, a célérték csökkentése lenne reális 47 db értékre. Tekintettel 

azonban arra, hogy eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, 

az IH elvárásainak megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső 

célértéket.

Újonnan épített vagy felújított rendelők, 

tanácsadók száma
db 33,57 31,00

Korábbi DDOP-s tapasztalatok alapján a fejlesztett szolgálatok átlagos fajlagos 

költsége 15.000.000 Ft. Tekintettel az intézkedés keretösszegére, valamint az 

intézkedés többi kimeneti indikátorának megvalósulásához szükséges 

összegeket, a célérték csökkentése javasolt.

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális 

alapszolgáltatások száma
db 13,27 6,00

Korábbi DDOP-s tapasztalatokra alapján a fejlesztett szociális 

alapszolgáltatások átlagos fajlagos költsége 160.000.000 Ft. Tekintettel az 

intézkedés keretösszegére, ezzel az átlagos fajlagos költséggel számolva 6 

fejlesztés tud megvalósulni.

Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 10 63,11 63,11

A rendelkezésre álló forrásból kb. 300 MFt összeg várható lakó funkcióban 

történő felhasználásra. A források alapján ez kb. 38 lakást érinthet, tekintettel, 

hogy a megye városaiban a szociális városrehabilitáció hagyományos 

lakóterületeket érint (és nem lakótelepeket), és a lakások teljes felújítása, 

komfortosítása szükséges, lakásonként 8 MFt fajlagos költséggel. Tekintettel 

azonban arra, hogy eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, 

az IH elvárásainak megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső 

célértéket.

A korábbi szociális városrehabilitációs tapasztalatok alapján csak 2-3 ilyen 

jellegű pályázat várható a megyében, pályázatonként max. 10 lakás 

érintettségével, így max. 28 db lakás felújítása várható összességében.

Városi területeken épített vagy renovált köz- 

vagy kereskedelmi épületek
m2 489,62 490,00

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított 

nyitott terek m2 7561,90 5000,00

A korábbi indoklás alapján a megyében nem várható 3 db szociális 

városrehabilitációs pályázatnál több, amely a városok kis mérete miatt 5000 m2 

helyreállított nyitott térnél nem indokol többet. 

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont 

területek lakossága
fő 85084,93 10000,00

A megyei városainak átlagos mérete 6600 fő. Szociális városrehabilitációban 

várhatóan nem a Balaton parti városok fognak pályázni, hanem inkább a megye 

kisebb városai (pl. Kadarkút 2 500 fő, Csurgó 5100 fő…) 3 db ilyen projekttel 

számolva, 10 000 fő vállalása a reális.

Szociális célú városrehabilitációval érintett 

akcióterületen élő lakosság száma
fő 14525,37 1500,00

Az előbbi indoklás alapján 3 db, kisváros esetében reális a szociális 

városrehabilitáció, amelyek hagyományos lakóterületeken várhatók. Ezek 

akcióterületeinek várható lakosságszáma 500 fő/akcióterület.

4.B

4.A
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TOP

prioritás/egyedi 

célkitűzés
Kimeneti indikátor neve Mértékegysége

A megye  által 

vállalt célérték ITP 

(2018) - ahol 

releváns 

A megye választott 

intézkedésenkénti 

forráskeretei alapján 

számított 

indikátorértékei

A megye 

indikátorvállalása 
Eltérések magyarázata

5. Megyei és helyi 

emberi erőforrás 

fejlesztések, 

foglalkoztatás-

ösztönzés  és 

társadalmi 

együttműködés

5.A
A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerőpiaci programokban résztvevők 

száma

szám 400 2432,15 2432,15

Somogy megyében a célcsoport viszonylag szűk, az álláskeresők száma 19 000 

fő körül mozog, reálisan ennek a rétegnek a 7-8%-ának megszólítása vállalható.  

Így reálisan 1500 fő célérték lenne vállalható. Tekintettel azonban arra, hogy 

eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, az IH elvárásainak 

megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső célértéket.

Szociális városrehabilitációs programmal elért 

hátrányos helyzetű lakosság száma
fő 5810,07 600,00

Az előbbiek alaján 3 db kisebb szociális városrehabilitációs projekt figyelembe 

vételével, 1500 fő akcióterületi lakosságból reálisan, összesen 600 főt 

érinthetnek az ún. SOFT elemek.

A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében 

elért hátrányos helyzetű személyek száma  
fő 7235,40 1200,00

A forrásarányos 7235 fő a várható összes résztvevő, azonban ezeknek csak kis 

része lesz hátrányos helyzetű. 1200 fő vállalás a reális. Mindemellet az indikátor 

várhatóan nehezen mérhető (pl. nyilvános rendezvényeken a hátrányos helyzetű 

társadalmi rétegek elkülönítése a résztvevői körön belül nehezen megoldható).

5.B/5.C
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5. Az ITP ütemezése 

Az ITP forrásfelhasználásának éves ütemezésének kialakítása során az egyes intézkedések 

tekintetében az alábbi megfontolások, elvek kerültek fokozottan figyelembe vételre: 

- Az ITP tervezés és végrehajtás időkerete 2014-2020-ig terjed (a projektek 
végrehajtására további 3 év áll rendelkezésre), 

- A program végrehajtása 2015 harmadik negyedévénél hamarabb várhatóan nem 

kezdődik meg, figyelembe véve az ITP elfogadásához szükséges időt, 

- Az ütemterv összeállítása során a kötelezettségvállalás mértékét kell feltüntetni az 

egyes intézkedésekre, 

- Az egyes intézkedések esetében az ütemezés során meghatározó szempont volt az 

intézkedés alá sorolható, a helyi igényalapú felmérés során feltárt fejlesztési 

elképzelések előkészítettsége, ill. komplexitása, 

- Az egyes intézkedések forrásfelhasználás ütemezésénél kiemelten mérlegelésre 

került az adott intézkedés keretében megvalósítható beruházás típusok jellemző, a 

korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján becsülhető, a projektek indítása 

szempontjából mérlegelendő kockázati tényezők, mint pl. tulajdonjog rendezés, 

területvásárlás, kisajátítás jellemző időigénye, jellemzően több szereplőt érintő 

fejlesztések esetén a várható egyeztetések és megállapodások időigénye és egyéb 

kockázatai, 

- A különböző intézkedések keretében megvalósuló jellemző fejlesztés típusok 

közötti lehetséges szinergiák biztosításának megfelelő összehangolt időbeli 

ütemezés megteremtése. 
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Minden adat automatikusan 

megjelenik az 1 és 2. 

munkalapról 

Prioritás 
intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé

6,244 1 2,5 1,5 1,244

3,734
1 2 0,734

2,781
1,5 1,281

3,325
1,2 1 0,6 0,525

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés
8,040

2 3 2 1,04

4,095 0,6 1 0,4 1 1,095

6,839
1 1,5 0,5 1,5 1,5 0,839

1,170
0,7 0,47

0,930
0,5 0,43

1,261 0,8 0,461

3,757
1,2 1,5 1,057

0,469
0,3 0,169

0,805 0,15 0,25 0,15 0,15 0,105
43,45 0 0 0 6,45 4,95 8,5 1,969 0,9 10,122 2,061 4,894 0,525 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 

társadalmi együttműködés

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi 

foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  fejlesztése és a 

társadalmi együttműködés 

erősítése

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 

településfejlesztés

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás arányának növelése

Intékedések 

1. Térségi gazdasági környezet 

fejlesztése a foglalkoztatás 

elősegítésére

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével

2020 2021 2022 20232016 2017 2018 20192015

 

Az ütemtervben az összegek Mrd Ft-ban kerültek megadásra. 
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6. Mellékletek 
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24/2015.(V.8.) 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 határo-
zat mellékletében (1. számú melléklet) szerep-
lő pályázatok vonatkozásában hozzájárul a 

támogatási szerződések lezárásához, valamint 

a biztosítékok törléséhez, tekintettel az egyes 
2009. évi decentralizált önkormányzati fej-
lesztési és területfejlesztési célú, valamint 

egyes 2009. évi központi előirányzatok fel-
használásának részletes szabályairól szóló 

85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet, valamint a 
2008. évi terület- és régiófejlesztési célelői-
rányzat felhasználásának részletes szabályai-
ról szóló 148/2008. (V. 26.) Kormányrende-
letben foglaltakra. 
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

           Határidő: értelem szerint 
 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 
 

2.1 Bélavár Község Önkormányzata 2009. 
évi LEKI előirányzatból 1.356.154,- Ft 
támogatásban részesített „Közműves 

ivóvíz bekötővezeték építése” című, 

140002209L számú támogatási szerző-

dés vonatkozásában hozzájárul a támo-
gatási szerződés keretében létrehozott 

beruházás üzemeltetésre történő átadá-

sához a Dunántúli Regionális Vízmű 

Zrt. részére. 
 
2.2 Balatonújlak Község Önkormányzata 

2009. évi CÉDE előirányzatból 

1.194.374,- Ft támogatásban részesített 

„Balatonújlak, Templom utcában ját-
szótér kialakítása” című, 140001709D 

számú támogatási szerződés megvaló-

sulási helyének telekmegosztás folytán 

a 130/3 helyrajzi számról a 130/8 hely-
rajzi számra történő változásához. A 

beruházás helyszíne a módosítást köve-
tően: 8712 Balatonújlak, Templom utca 

3. (130/8 hrsz.) 
 Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnö-

ke  
 Határidő: értelem szerint 
 
2.3 Somogy Megyei Önkormányzat (Kle-

belsberg Intézményfenntartó Központ 

Fonyódi Tankerület és a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 

fenntartott és működtetett) 2008. évi 

LEKI előirányzatból 5.000.000,- Ft tá-

mogatásban részesített „Somogy Me-
gyei Önkormányzat intézményeinek 

felújítása” című, 140006608L számú 

támogatási szerződés lezárásához te-

kintettel arra, hogy a Kedvezményezett 

a támogatási szerződésben rögzített kö-

telezettségeinek teljes mértékben eleget 

tett. 
 
2.4 Somogy Megyei Önkormányzat (Kle-

belsberg Intézményfenntartó Központ 

Fonyódi Tankerület, Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Ma-
gyar Nemzeti Levéltár, Kaposvár Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata által 

fenntartott és működtetett) 2008. évi 

CÉDE előirányzatból 19.820.000,- Ft 
támogatásban részesített „Somogy Me-
gyei Önkormányzat intézményeinek 

felújítása” című, 140006708D számú 

támogatási szerződés lezárásához te-
kintettel arra, hogy a Kedvezményezett 

a támogatási szerződésben rögzített kö-

telezettségeinek teljes mértékben eleget 

tett. 
  
2.5 Ádánd Község Önkormányzata 2008. 

évi CÉDE előirányzatból 3.880.000,- 
Ft támogatásban részesített „Ádánd, 

járdaépítés, térburkolat készítés” című, 

140009608D számú támogatási szerző-

désben tévesen feltüntetett fejlesztés 

megvalósulási helyének a 48/1, 48/3, 

228/6, 63 helyrajzi számokról a 48/1, 

48/3, 570/4 helyrajzi számokra történő 

változásához, és a támogatási szerződés 

lezárásához. A beruházás helyszíne a 

módosítást követően: 8653 Ádánd, 

hrsz.: 48/1; 48/3; 570/4 
 Felelős: Jakó Gergely, közgyűlés elnö-

ke  
 Határidő: értelem szerint 

 
3. A közgyűlés elrendeli a határozatok meg-

küldését a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség részére. 
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
Határidő: értelem szerint 
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I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 24/2015.(V.8.) közgyűlési határozathoz

Határozat 

alszáma

Támogatás 

éve
Előirányzat

Támogatási 

szerződés 

száma

Pályázó neve
Beruházás 

megnevezése

Működtetési 

kötelezettség 

kezdete

Működtetési 

kötelezettség 

vége

Záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv, illetve 

záróellenőrzési 

jegyzőkönyvnek 

minősülő, 

kötelezettségvállalás 

teljesítés tényét 

megállapító 

jegyzőkönyv 

felvételének időpontja

Megjegyzés

1 2008 TEKI 140007308K Hajmás Község 

Önkormányzata
Fő utca járdafelújítás 2009.12.01 2014.11.30 2015.02.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

2 2008 TEKI 140002408K Bélavár Község 

Önkormányzata
Park kialakítása 2010.01.01 2014.12.31 2015.02.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

3 2008 LEKI 140008008L Fiad Község 

Önkormányzata

Faluház fűtésének 

korszerűsítése
2009.01.01 2013.12.31 2014.03.10

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 24/2015.(V.8.) közgyűlési határozathoz

4 2008 LEKI 140002308L  Kisbárapáti Község 

Önkormányzata

Óvoda nyílászárók 

cseréje, fűtés javítás, 

korszerűsítés

2009.01.01 2013.12.31 2014.03.10

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

5 2008 CÉDE 140006608D
 Zselicszentpál 

Község 

Önkormányzata

Ravatalozó felújítás 2010.01.01 2014.12.31 2015.02.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

6 2008 CÉDE 140009808D Siójut Község 

Önkormányzata

Köztéri játszóterek 

bővítése, felújítása
2009.11.01 2014.10.31 2014.12.17

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

7 2008 CÉDE 140003808D
 Somogyszob 

Község 

Önkormányzata

Szent Imre utca 
járdafelújítás

2010.01.01 2014.12.31 2015.02.05

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

8 2008 CÉDE 140010408D
Kaposgyarmat 

Község 

Önkormányzata

Ravatalozó előtérben 

műfüves burkolat 

kialakítása, 

ravatalozó előtti járda 

és út 

burkolatfelújítása

2010.01.01 2014.12.31 2015.02.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 24/2015.(V.8.) közgyűlési határozathoz

9 2008 CÉDE 140008708D  Sántos Község 

Önkormányzata

Temetőkerítés 

építése
2010.01.01 2014.12.31 2015.02.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

10 2009 TEKI 140000309K
Balatonkeresztúr 

Község 

Önkormányzata

Kossuth Lajos utca 
és Millenium köz 

járdafelújítása

2010.01.26 2015.01.25 2015.03.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

11 2009 TEKI 140010109K Kőkút Község 

Önkormányzata

Kőkút településen 

két buszváró cseréje
2009.12.14 2014.12.13 2015.02.05

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

12 2009 TEKI 140006309K  Potony Község 

Önkormányzata

Ravatalozó 

burkolatcseréje és 

külső felújítása

2009.10.26 2014.10.25 2015.01.19

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

13 2009 TEKI 140000109K Varászló Község 

Önkormányzata

Kultúrház kerítés 

felújítás
2009.12.02 2014.12.01 2015.01.28

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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I. Döntés pályázatok lezárásáról 1. melléklet a 24/2015.(V.8.) közgyűlési határozathoz

14 2009 TEKI 140001309K Darány Község 

Önkormányzata

Térfigyelő rendszer 

kialakítása és 

infrastruktúra 

fejlesztés a 

közbiztonság 

javulásáért

2009.12.31 2014.12.30 2015.01.19

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

15 2009 TEKI 140007009K Táska Község 

Önkormányzata
Járda felújítása 2009.11.02 2014.11.01 2015.01.12

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

16 2009 TEKI 140005609K Szenna Község 

Önkormányzata

Szenna község 

241/1 hrsz területén 

a Rákóczi utca 

Szabadtéri Múzeum 

előtti meglévő 

járdaburkolat 

felújítása

2010.01.18 2015.01.17 2015.02.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

17 2009 TEKI 140002409K
 Somogyudvarhely 

Község 

Önkormányzata

Cserti közi járda 

felújítása
2010.02.02 2015.02.01 2015.02.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

18 2009 TEKI 140002109K
Kaposszerdahely 

Község 

Önkormányzata

Civilek Háza 

épületének 

energiaracionalizálás

a (kazáncsere és 

villamoshálózat 

fejlesztés)

2009.12.09 2014.12.08 2015.02.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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19 2009 TEKI 140004709K Bélavár Község 

Önkormányzata

Temető bejárati kapu- 

és kerítés felújítása
2010.01.28 2015.01.27 2015.02.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

20 2009 CÉDE 140005709D  Lakócsa Község 

Önkormányzata

Felszerelési 

eszközök - székek - 

vásárlása

2009.11.02 2014.11.01 2015.01.19

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

21 2009 CÉDE 140002709D  Segesd Község 

Önkormányzata

Református temető 

ravatalozójának 

felújítása

2010.01.14 2015.01.13 2015.02.05

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

22 2009 CÉDE 140012809D  Hedrehely Község 

Önkormányzata

Önkormányzati 

tulajdonban lévő 

járdák felújítása

2009.12.16 2014.12.15 2015.02.05

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

23 2009 CÉDE 140008709D
Zselicszentpál 

Község 

Önkormányzata

Gépkocsitároló 

létesítése 

Zselicszentpálon

2010.01.04 2015.01.03 2015.02.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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24 2009 CÉDE 140000909D
Balatonszabadi 

Község 

Önkományzata

Balatonszabadi 
település 

közbiztonságot 

növelő térfigyelő 

rendszerének 

bővítése

2009.12.16 2014.12.15 2015.02.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

25 2009 CÉDE 140005909D  Ötvöskónyi Község 

Önkományzata

Községháza 

felújítása
2009.11.26 2014.11.25 2015.02.05

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

26 2009 CÉDE 140004109D Szenna Község 

Önkományzata

Szenna község 

241/1 hrsz területén 

a Rákóczi utca 4-6. 

szám előtti meglévő 

járdaburkolat 

felújítása

2009.12.21 2014.12.20 2015.02.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

27 2009 CÉDE 140006809D
Kaposgyarmat 

Község 

Önkormányzata

Belterületi 

árokfelújítás
2009.11.24 2014.11.23 2015.02.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

28 2009 CÉDE 140006309D
Balatonendréd 

Község 

Önkományzata

Közösségi ház pala 

héjazatának 

szigetelése

2009.12.09 2014.12.08 2015.02.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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29 2009 CÉDE 140008109D  Nagybajom Város 

Önkormányzata

Nagybajom Város 

Polgármesteri 

Hivatala 
számítástecnikai 

felszereltségének 

korszerűsítése

2010.01.14 2015.01.13 2015.02.05

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

30 2009 CÉDE 140006409D
Balatonendréd 

Község 

Önkományzata

Óvoda épület és 

vízhálózat felújítása
2009.11.17 2014.11.16 2015.02.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

31 2009 CÉDE 140006209D Csömend Község 

Önkormányzata

Művelődési ház 

kistermeinek 
felújítása

2009.10.19 2014.10.18 2015.01.12

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

32 2009 CÉDE 140008409D Szólád Község 

Önkormányzata

Orvosi rendelő, 

Polgármesteri Hivatal 

felújítása

2009.11.18 2014.11.17 2015.02.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

33 2009 CÉDE 140011009D Tab Város 

Önkormányzata

GAMESZ részére 

eszközbeszerzés
2009.12.04 2014.12.03 2015.02.26

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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34 2009 CÉDE 140011109D Tab Város 

Önkormányzata
Utasváró cseréje 2010.02.08 2015.02.07 2015.02.26

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

35 2009 CÉDE 140005809D Nyim Község 

Önkormányzata

Nyim 210/6. hrsz-ú 

ingatlanon színpad 

kialakítása

2009.12.18 2014.12.17 2015.02.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

36 2009 CÉDE 140003709D Som Község 

Önkormányzata

Som Önkormányzat 

ravatalozó épület 

felújítása

2009.12.18 2014.12.17 2015.02.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

37 2009 CÉDE 140011409D Zselickislak Község 

Önkormányzata

Kossuth L. u. 
járdafelújítás

2009.12.18 2014.12.17 2015.02.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

38 2009 CÉDE 140007709D Büssü Község 

Önkormányzata

Büssü, Idősek 

otthona homlokzat 
felújítási munkái

2009.11.17 2014.11.16 2015.01.26

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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39 2009 CÉDE 140008809D Hollád Község 

Önkormányzata

Községháza külső 

nyílászáróinak 

cseréje, beépítése, 

festése

2009.12.16 2014.12.15 2015.03.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

40 2009 LEKI 140005309L Szenna Község 

Önkormányzata

Szenna község 

239/1 hrsz területén 

az Árpád utca 7-33 

számú házak előtti 

meglévő 

járdaburkolat 

felújítása

2010.01.06 2015.01.05 2015.02.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

41 2009 LEKI 140002009L
Iharosberény 

Község 

Önkormányzata

Települési 

karbantartási gépek 

beszerzése

2010.01.12 2015.01.11 2015.02.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

42 2009 LEKI 140002609L Lakócsa Község 

Önkormányzata

Egészségház 

személyzeti 

vizesblokk 
kialakítása

2010.01.05 2015.01.04 2015.01.19

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

43 2009 LEKI 140002709L Potony Község 

Önkormányzata

Kultúrház belső 

burkolatának 

felújítása

2009.11.26 2014.11.25 2015.01.19

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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44 2009 LEKI 140000109L Csurgó Város 

Önkormányzata

Eötvös József 

Általános Iskola 

világítás 

korszerűsítése

2010.01.23 2015.01.22 2015.02.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

45 2009 TEUT 140001709U
Berzence 

Nagyközség 

Önkormányzata

Berzence, Mátyás 

utca-Szentai utca 
összekötőút 

felújítása

2009.12.01 2014.11.30 2015.02.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

46 2009 TEUT 140004009U Kutas Község 

Önkormányzata

Táncsics utca 

középső szakasz 

burkolat felújítása

2009.12.31 2014.12.30 2015.02.05

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

47 2009 TEUT 140000309U
Balatonszemes 

Község 

Önkormányzata

Balatonszemes 
Kazinczy és Vak 

Bottyán út felújítása

2009.11.17 2014.11.16 2014.12.17

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

48 2009 TEUT 140000109U Andocs Község 

Önkormányzata

Kossuth utca 
burkolat javítás

2009.10.06 2014.10.05 2014.12.17

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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49 2009 TEUT 140003509U Polány Község 

Önkormányzata

Polány, Temető utca 

és Noszlopy utca 

burkolatfelújítás

2009.12.22 2014.12.21 2015.03.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

50 2009 TEUT 140002609U Kéthely Község 

Önkormányzata

Kéthely, Petőfi 

Sándor belterületi 

utca útburkolat 

felújítása

2009.12.11 2014.12.10 2015.03.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

51 2009 TEUT 140000909U
Kaposvár Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

Kaposvár, Honvéd 

utcától Ny-ra Petőfi 

utcához vezető út 

burkolatfelújítása

2009.12.01 2014.11.30 2015.02.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

52 2009 TEUT 140001009U
Kaposvár Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

Kaposvár, Kinizsi ltp. 

belső utak 

burkolatfelújítás

2009.12.01 2014.11.30 2015.02.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

53 2009 TEUT 140001109U
Kaposvár Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

Kaposvár, Magyar 

utca burkolatfelújítás
2009.12.01 2014.11.30 2015.02.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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54 2009 TEUT 140001209U
Kaposvár Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

Kaposvár, Rákóczi 

tér É-i oldal 

burkolatfelújítás

2009.12.01 2014.11.30 2015.02.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

55 2009 TEUT 140001309U
Kaposvár Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

Kaposvár, SÁÉV 

telephez bevezető út 

burkolatfelújítás

2009.12.01 2014.11.30 2015.02.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

56 2009 LEKI 140001409U
Kaposvár Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

Kaposvár, Szegfű 

utca burkolatfelújítás
2009.12.01 2014.11.30 2015.02.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

57 2009 LEKI 140001509U
Kaposvár Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

Kaposvár, Tókaj utca 

burkolatfelújítás
2009.12.01 2014.11.30 2015.02.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

58 2008 CÉDE 140000608D Szenta Község 

Önkormányzata 

1 db egyensúlyozó 

játszótéri elem 

beszerzése

2009.04.01 2014.03.31 2014.06.16

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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59 2008 TEKI 140008808K
Rinyakovácsi 

Község 

Önkormányzata

Rinyakovácsi 

ravatalozó felújítása
2010.01.01 2014.12.31 2015.02.05

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

60 2008 TEUT 140003608U
Balatonőszöd 

Község 

Önkormányzata

Gyöngyvirág köz 

burkolatának 

felújítása

2009.11.01 2014.10.31 2014.12.17

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

61 2009 CÉDE 140014909D
Bábonymegyer 

Község 

Önkormányzata

Szent István utca 

járdaszakaszának 

aszfaltos felújítása

2009.12.21 2014.12.20 2015.02.26

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

62 2009 CÉDE 140014109D
Sérsekszőlős 

Község 

Önkormányzata

Térelválasztó 

paraván beépítése
2009.12.09 2014.12.08 2015.02.26

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

63 2009 CÉDE 140008209D Karád Község 

Önkormányzata

Karád Kossuth park 

felújítása
2009.12.31 2014.12.30 2015.03.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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64 2009 CÉDE 140000509D Kánya Község 

Önkormányzata

Kánya, Fő utca 

járdafelújítás
2010.01.04 2015.01.03 2015.02.26

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

65 2009 CÉDE 140002309D Tapsony Község 

Önkormányzata

Tapsony, Széchenyi 

téren térfigyelő 

kamerarendszer 
kiépítése

2010.01.13 2015.01.12 2015.01.28

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

66 2009 CÉDE 140012909D Patosfa Község 

Önkormányzata

Falugondnoki 
szolgáltatás 

működési 

feltételeinek javítása

2010.03.16 2015.03.15 2015.03.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

67 2009 LEKI 140000409L Andocs Község 

Önkormányzata

Kossuth utcai járda 

és a 0168. helyrajzi 

számú külterületi 

bekötő út 

burkolatának javítása

2009.12.07 2014.12.06 2014.12.17

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

68 2009 LEKI 140000709L Bolhó Község 

Önkormányzata

Művelődési Házban 

vizesblokk 
átalakítása, 

akadálymentesítése, 

öltöző kialakítása

2010.03.03 2015.03.02 2015.03.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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69 2009 TEKI 140009709K Lulla Község 

Önkormányzata

Önkormányzati 

Iroda, Orvosi 
rendelő, Közösségi 

Ház felújítása

2009.12.28 2014.12.27 2015.02.26

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

70 2009 TEKI 140010609K Torvaj Község 

Önkormányzata

Önkormányzati 

épület és Orvosi 

rendelő bejáró 

építése

2010.01.04 2015.01.03 2015.02.26

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

71 2009 TEKI 140007209K Visz Község 

Önkormányzata

Térfigyelő rendszer 

kiépítése Visz 

községben 

2010.01.04 2015.01.03 2015.03.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

72 2009 TEKI 140006009K Somogytúr Község 

Önkormányzata

Somogytúr Árpád u. 

K-i oldal 
járdafelújítás

2010.01.04 2015.01.03 2015.03.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

73 2009 TEKI 140001909K Kéthely Község 

Önkormányzata

Kéthely, Haladás 

belterületi utca 

burkolatfelújítása

2009.12.11 2014.12.10 2015.03.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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74 2009 TEKI 140009609K Kéthely Község 

Önkormányzata

Kéthely, Magyari 

belterületi utca 

járdafelújítása

2009.12.23 2014.12.22 2015.03.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

75 2009 TEKI 140006709K Vörs Község 

Önkormányzata

Közbiztonságot 

szolgáló fejlesztések 

megvalósítása a 

közlekedésbiztonság 

és a bűnmegelőzés 

területén

2009.12.22 2014.12.21 2015.03.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

76 2009 TEKI 140001509K Főnyed Község 

Önkormányzata

Térfigyelő rendszer 

kiépítése
2009.12.17 2014.12.16 2015.03.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

77 2009 TEKI 140002309K Nágocs Község 

Önkormányzata

Csapadékvíz 

elvezetés
2009.12.16 2014.12.15 2015.02.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

78 2009 LEKI 140001309L Öreglak Község 

Önkormányzata

Baráti-hegyi óvoda 

felújítása
2009.12.08 2014.12.07 2015.01.07

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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79 2009 LEKI 140001609L Gyékényes Község 

Önkormányzata

Kommunális kisgép 

beszerzése
2009.11.17 2014.11.16 2015.02.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

80 2009 LEKI 140001509L
Somogyudvarhely 

Község 

Önkormányzata

Kommunális gép 

beszerzése 

önkormányzati 

közterületek 

karbantartására

2010.01.27 2015.01.26 2015.02.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

81 2009 LEKI 140000509L Pálmajor Község 

Önkormányzata

Pálmajor, Általános 

Iskola homlokzat 
felújítása

2010.02.23 2015.02.22 2015.03.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

82 2009 LEKI 140004009L Tab Város 

Önkormányzata

GAMESZ részére 

gép beszerzés
2010.01.20 2015.01.19 2015.02.26

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

83 2008 LEKI 140007108L
Somogyegres 

Község 

Önkormányzata

Kossuth L. utcai 
járda felújítása

2009.12.01 2014.11.30 2015.02.26

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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84 2009 TEKI 140010009K
Pusztakovácsi 

Község 

Önkormányzata

Kultúrház vezetékes 

gázbekötése
2010.01.21 2015.01.20 2015.03.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

85 2009 TEKI 140008709K
Mesztegnyő 

Község 

Önkormányzata

Ladi János utcai 

járda felújítása
2010.03.24 2015.03.23 2015.03.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

86 2009 TEKI 140003709K Tapsony Község 

Önkormányzata

8718 Tapsony, 
Széchenyi tér 15. 

szám alatti 

Művelődési Ház 

felújítása

2010.03.22 2015.03.21 2015.03.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

87 2009 TEUT 140003309U
Balatonboglár 

Város 

Önkormányzata

Balatonboglár, 

Fonyódi és Harkály 

utcák 

burkolatfelújítása

2009.12.31 2014.12.30 2015.03.11

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

88 2009 TEUT 140002209U Buzsák Község 

Önkormányzata

Buzsák, Petőfi 

Sándor utca 

útburkolat felújítása

2010.03.09 2015.03.08 2015.03.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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89 2009 TEKI 140003109K
Somogyfajsz 

Község 

Önkormányzata

Buszváró építése 

Somogyfajszon 2010.02.02 2015.02.01 2015.03.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

90 2009 CÉDE 140010009D
Balatonszabadi 

Község 

Önkományzata

Balatonszabadi 
iskola melletti 

közterület rendezése, 

térburkolása és 

parkosítása

2010.03.24 2015.03.23 2015.04.15

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

91 2009 CÉDE 140010609D Ádánd Község 

Önkormányzata

Térfigyelő-rendszer 

kiépítése
2010.02.05 2015.02.04 2015.04.15

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

92 2009 CÉDE 140009409D Istvándi Község 

Önkormányzata

Istvándi Kálvin tér 

pihenőpark 

megújítása

2010.01.08 2015.01.07 2015.03.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

93 2009 CÉDE 140009009D Vése Község 

Önkormányzata

Szolgáltatóház 

(tűzoltószertár) 

átalakítása

2010.02.03 2015.02.02 2015.03.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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94 2009 CÉDE 140004309D
Somogysárd 

Község 

Önkormányzata

Somogysárdi 

általános iskola 

felszíni 

csapadékelvezető 

rendszerének 

fejlesztése

2009.12.29 2014.12.28 2015.03.04

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

95 2009 TEKI 140000809K Istvándi Község 

Önkormányzata

Istvándi belterületi 

járda felújítása
2010.02.09 2015.02.08 2015.03.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

96 2009 TEKI 140000609K Nyim Község 

Önkormányzata

Nyim önkormányzat 

fűnyíró traktor 

beszerzése

2010.03.19 2015.03.18 2015.04.15

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

97 2009 TEKI 140010209K Zákány Község 

Önkormányzata

Körzeti Általános 

iskola tornatermének 

fűtés korszerűsítése

2010.02.22 2015.02.21 2015.04.01

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

98 2009 TEKI 140002809K Zákány Község 

Önkormányzata

Az új temetőhöz, 

ravatalozóhoz 

kapcsolódó 

infrastruktúra 

fejlesztése

2010.03.25 2015.03.24 2015.04.01

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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99 2009 TEKI 140005109K
Kaposvár Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

Nyugati és Keleti 

temető út aszfaltozás 

és építés

2010.01.04 2015.01.03 2015.02.25

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

100 2009 LEKI 140005109L Babócsa Község 

Önkormányzata

Orvosi rendelő 

felújítása II. ütem
2010.02.08 2015.02.07 2015.03.18

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

101 2008 LEKI 140008608L Jákó Község 

Önkormányzata

Önkormányzat 

épületének teljes 

tetőszerkezet cseréje

2009.10.01 2014.09.30 2014.11.26

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

102 2009 CÉDE 140007309D Tarany Község 

Önkormányzata

Óvoda vizesblokk 

felújítása
2009.10.15 2014.10.14 2014.11.19

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

103 2009 CÉDE 140004009D Újvárfalva Község 

Önkormányzata

Önjáró fűnyírógép 

beszerzése
2009.10.13 2014.10.12 2014.10.22

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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104 2009 TEKI 140009109K
Homokszentgyörgy 

Község 

Önkormányzata

Táncsics Mihály utcai 

személygépkocsi 

parkolók kialakítása 

és útfelújítás

2010.04.09 2015.04.08 2015.04.22

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

105 2009 TEKI 140001709K Háromfa Község 

Önkormányzata

Kisgép beszerzés és 

falukép javítás
2010.04.01 2015.03.31 2015.04.22

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

106 2009 TEKI 140007909K Szulok Község 

Önkormányzata

Szuloki termálfürdő 

technológiai 

műtárgyainak 

építése és 

vízgépészeti 

szerelvényezése, 

műtárgyakhoz 

kapcsólódó 

technológiai 

vezetékek kialakítása

2010.02.23 2015.02.22 2015.04.22

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

107 2009 LEKI 140003309L
Csokonyavisonta 

Község 

Önkormányzata

Csokonyavisonta 
Gyógyfürdő előtti 

parkoló térburkolása

2010.04.13 2015.04.12 2015.04.22

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

108 2009 LEKI 140004809L
Homokszentgyörgy 

Község 

Önkormányzata

Táncsics (2-4. hsz.) 

és Kossuth (37-59 

hsz) utcai 
járdaszakaszok 

felújítása

2010.02.09 2015.02.08 2015.04.22

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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109 2009 LEKI 140004409L Szulok Község 

Önkormányzata

Szuloki termálfürdő 

és létesítményei 

szennyvízcsatorna 

rendszerének 

kialakítása

2010.04.15 2015.04.14 2015.04.22

Támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.

110 2009 TEKI 140005209K Karád Község 

Önkormányzata

Karád Attila utcai 

járda felújítása
2010.03.06 2015.03.06 2015.03.11

A visszavonásból 

eredő 

visszafizetési 

kötelezettségének 

eleget tett. A 
támogatási 

szerződés 

lezárható, valamint 

a felhatalmazó 

levél törölhető.
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25/2015.(V.8.) közgyűlési határozat 
 
Somogy megye 2014. évi nemzetközi tevékenységé-

ről 
 
A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2014. évi 

nemzetközi tevékenységről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
Határidő: értelemszerűen 
 
26/2015.(V.8.) közgyűlési határozat 
 
A pénzügyi bizottság által átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
 
1. A Somogy Megyei Közgyűlés a pénzügyi bizott-

ságnak  - a Somogy Megyei Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/2014.(XII.12.)  önkormányzati rendelet 4. sz. 
melléklet B. pontja értelmében a megyei önkor-
mányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabálya-
iról szóló 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendeletben 
nevesített átruházott hatáskörben eljárva - a So-
mogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft.  
2014. évi normál egyszerűsített beszámolója, kiegé-

szítő melléklete, közhasznú jelentése, eredmény 

kimutatása, valamint 2015. évi költségvetési terve 
és annak szöveges kiegészítése elfogadása, továbbá 

a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele tárgyá-

ban hozott döntéséről szóló beszámolót tudomásul 

veszi, a hozott döntést elfogadja. 
2. A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. pont szerinti 

bizottsági döntés alapján  a Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2014. évi beszá-

molóját, valamint 2015. évi üzleti tervét az alábbiak 

szerint fogadja el: 
 

2014. év:  
eszközök és források  
egyező végösszege:  24.270 EFt 
mérleg szerinti eredmény (veszteség):      693 EFt 
közhasznú eredmény (veszteség):      620 EFt 
 
2015. év:  
tervezett 2015. évi bevételek:   86 280 EFt   
Tervezett 2015. évi kiadások:  86 209 EFt   
Működési többlet/hiány:         71 EFt  

 
Felelős:   Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
 2015. évi üzleti terv végrehajtásáért: 

Kresz László jelenlegi ügyvezető, Gábor 

Márk ügyvezető 2015.06.01-től 
Határidő:  folyamatos 

 
27/2015.(V.8.) közgyűlési határozat 
 
A ZÁÉV Zrt-vel kötendő egyezségi megállapodás 

elfogadásáról 
 
1. A Somogy Megyei Közgyűlés – dr. Tóth Elek 

igazságügyi műszaki szakértő által a ZÁÉV Zrt. 

késedelmi kimentése tárgyában alkotott szakvé-

leménye alapján – megállapítja, hogy a Somogy 

Megyei Önkormányzat 12 napra vonatkozó köt-
bérigény érvényesítésére jogosult, és jóváhagyja a 

Somogy Megyei Közgyűlés Elnökének ZÁÉV 

Zrt.-vel folytatott tárgyalásait. 
 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza és 

utasítja az Elnököt, hogy a szakértői vélemények 

és tárgyalások eredményeként létrejövő kötbér 

egyezségi megállapodást az előterjesztés mellék-
letében szereplő tartalommal megkösse és aláírja, 

mely alapján a ZÁÉV Zrt.-vel szemben a Somogy 
Megyei Önkormányzat a nettó vállalkozói díj 0,5 

%-ának megfelelő, azaz 1.348.272,- Ft / nap ösz-
szegű, 12 napra vetített kötbért érvényesít, össze-
sen 16.179.264,-Ft összegben.  

 
3. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza az 

Elnököt, hogy a kötbérből befolyó összeg terhére 

a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 azonosító szá-

mú, „Kaposvári vigasságok terének kialakítása” 

című projekt használatbavételi eljárásával és 

üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő esetleges 

kiadások vonatkozásában kötelezettséget vállal-
jon.  

 
 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 
 Határidő: haladéktalanul 
 
28/2015.(V.8.) közgyűlési határozat 
 
Interpellációk, bejelentések 
 

A Somogy Megyei Közgyűlés kezdeményezi, hogy a 

három Balaton-parti megye együttes közgyűlési ülésen 

tekintse át az üdülőterületi balatoni üzletek vasárnapi 

nyitva tartásának kérdését, és közösen kezdeményez-
zék a Kormánynál, hogy változtasson a kiemelt üdülő-

területek tekintetében kialakított álláspontján. 
 
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke (közgyű-
 lési elnökök megkeresése) 
Határidő: 2015. május 31. 
 

_________________ 
 
 
Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 
 
A közgyűlés 
 
- a Somogy megyében valós tevékenységet végző és 

munkavállalókat itt foglalkoztató, munkahelyeket 

teremtő vállalkozók és gazdasági társaságok (mik-
ro-, kis- és középvállalkozások) direkt és indirekt 

támogatási lehetőségeiről, 
- Somogy megye foglalkoztatási, munkaerőpiaci 

helyzetéről, 
- a 2014. december 16. – 2015. április 15. közötti 

tisztségviselői tevékenységről  
 

szóló tájékoztatókat tudomásul vette. 
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