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II. rész
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS
HATÁROZATAI

41/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat
A napirendi javaslat elfogadásáról
A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2015. november 12-i soron kívüli ülés napirendi pontjait.
42/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat
A PPI2Innovate – Az innovatív megoldások és termékek közbeszerzés kezeléséhez kapacitásnövelés
Közép-Európában” című pályázat benyújtásáról
1.

2.

A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a
Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. projektvezetésével a
„PPI2Innovate - Az innovatív megoldások és termékek közbeszerzés kezeléséhez kapacitásnövelés Közép-Európában” /”Capacity building to
boost usage of PPI (Public procurement of Innovative solutions and products) in Central Europe”/
című pályázatban a Somogy Megyei Önkormányzat projektpartnerként részt vesz. Az 1.535.340,EUR főösszeggel – melyből a Somogy Megyei
Önkormányzatra 105.242,-EUR összegű projekt
költség kerül tervezésre – előkészített pályázat
benyújtásához hozzájárul, és annak nyertessége
esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási
szerződés aláírására, valamint az abból fakadó intézkedések megtételére, kötelezettségek vállalására.
A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei
Önkormányzatra jutó 105.242,-EUR projekt költségvetéshez 5.262,-EUR összegű saját forrást biztosít, amely a Somogy Megyei Önkormányzatra
jutó költségvetés 5 %-os önerejének felel meg.
Felelős:

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: értelemszerűen
43/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat
A TÁMOP 7.2.1-11/K „A 2014-20-as időszakban a
megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az
EFOP, illetve az érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában”, valamint az ehhez
kapcsolódó TIOP „Somogy megyei EFOP és egyéb
ágazati operatív programokra vonatkozó fejlesztések előkészítéséhez és összehangolásához szükséges
infokommunikációs eszközök biztosítása” című
projektek benyújtásáról
1. A Somogy Megyei Közgyűlés
elhatározza a
TÁMOP 7.2.1-11/K „ A 2014-20-as időszakban a

megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása
az EFOP, illetve az érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában” és a TIOP „Somogy
megyei EFOP és egyéb ágazati operatív programokra vonatkozó fejlesztések előkészítéséhez és
összehangolásához szükséges infokommunikációs
eszközök biztosítása” egymással összefüggő,
100%-os támogatottságú projektek keretének terhére megvalósítani tervezett fejlesztéseket érintő támogatási konstrukció benyújtását legfeljebb 250
millió forint főösszeggel azzal, hogy a projektek
megvalósításához önerőt biztosítani nem szükséges.
Egyúttal a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja
a megyei önkormányzat hivatala által végrehajtott,
a projekt benyújtásához kapcsolódó előkészítési
munkálatokat.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét az 1. pont szerinti projektek végrehajtásával
kapcsolatos támogatói okirat aláírására, és a megvalósítás végrehajtásával kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat, intézkedés megtételére, kötelezettség
vállalására.
Felelős:

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: értelem szerint
44/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat

A Somogy Megyei Közgyűlés 34/2015.(X.2.) közgyűlési határozatával a Kaposvári vigasságok tere egyes
projektterületeinek üzemeltetésére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a
34/2015.(X.2.) közgyűlési határozat alapján a Kaposvári vigasságok tere egyes projektterületeinek üzemeltetéséről szóló pályázati felhívásra ajánlat nem érkezett, így a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
Felelős:

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: haladéktalanul
45/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat
A Kaposvári vigasságok terének üzemeltetésével
kapcsolatos pályázat ismételt kiírásáról
1. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 kódszámú, Kaposvári vigasságok terének kialakítása című projektje
keretein belül kialakított közönségszervező irodák,
vendéglátóegység és hozzájuk tartozó kiszolgáló
helyiségek, borkatakomba, és a kültéri rendezvényhelyszín üzemletetésére ismételten pályázatot hirdet.
A pályázat lefolytatása érdekében jóváhagyja és
közzé teszi a megyei önkormányzati tulajdon- és
vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló
5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete szerinti, az önkormányzati vagyon hasznosí-
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tására is vonatkozó versenyeztetési szabályzat alapján készített, az előterjesztés 1. sz. mellékletében
szereplő felhívást, valamint az annak mellékletét
képező üzemeltetési szerződéstervezetet és egyéb
dokumentumokat, az abban foglalt határidőkkel és
tartalommal. A közgyűlés a pályázati felhívásban
szereplő bontási feladatokkal megbízza a Somogy
Megyei Önkormányzat Hivatalának 3 fő köztisztviselőjét, akiknek a bontás során együttesen kell jelen
lenni.
2. A pályázati anyagok értékelési feladatai esetében a
versenyeztetési szabályzat szerinti bizottság a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága,
amely a beérkezett ajánlatokat értékeli, és az értékelés összefoglalását, valamint ez alapján kialakított
döntési javaslatát a végleges szerződéstervezettel
együtt terjeszti a soron következő közgyűlés elé bírálatra. Amennyiben a bontási és/vagy értékelési eljárás ajánlattétel híján eredménytelen, a Somogy
Megyei Közgyűlés felhatalmazza a pénzügyi bizottságot, hogy a sikertelen pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa, és a pályázatot új dátumokkal, de változatlan tartalommal ismételten közzétegye.
Felelős:

Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Határidő: haladéktalanul
46/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
által kezelt Csákány Község Önkormányzata 2009.
évi TEKI előirányzatból támogatott „Közbiztonság
javítása térfigyelő rendszer kiépítésével” című pályázatára megítélt támogatás visszavonásáról
1.

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
visszavonja Csákány Község Önkormányzata
2009. évi TEKI előirányzatból 381.761,-Ft támogatásban részesített „Közbiztonság javítása térfigyelő rendszer kiépítésével” című, 140001209K
számú támogatási szerződés 6. pont 5. bekezdése
alapján az igénybe vett támogatás jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett a szerződés 5. pontjában foglalt fenntartási-, üzemeltetési-, működtetési kötelezettségének nem tesz eleget.
A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összegét a 381.761,-Ft-ot
a Támogatási Szerződés, valamint az egyes 2009.
évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi
központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 20. § (2), (5) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban, késedelmi kamattal
növelt összegben visszafizetni az értesítés kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül a
10032000-01720299-00000000 számlaszámra a
támogatási szerződés számának megjelölésével.

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:
- visszavonás hatálya: 2015. november 12.
- tőke összege: 381.761,-Ft
- kamat összege a visszavonás napjáig:
387.950,-Ft
- napi kamat összege: 180,53 Ft
2.

A közgyűlés elrendeli a határozat megküldését a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
részére.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

3.

A közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökséget, hogy a döntésről értesítse a Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstárt.
Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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Felelős kiadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
Felelős szerkesztő: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság
Interneten közzétéve a www.som-onkorm.hu portálon

