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I. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

RENDELETEI 

 

 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés  

 

12/2015.(XII.17.) 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) 24. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

 

„24. § 

 

(1) A közgyűlésnek előterjesztést nyújthatnak be: 

 a közgyűlés elnöke, illetve megbízása alapján alelnökei,  

 a témakör szerint illetékes bizottságok,  

 a közgyűlés tagja, 

 a jegyző, illetve megbízása alapján az aljegyző,  

 a megyei főépítész. 

 

(2)  Az előterjesztő felel a megfelelő színvonalú, jogszabályszerű, tárgyalásra és döntésre alkalmas, e rendelet 

szabályainak megfelelő előterjesztés előkészítéséért.” 

 

2. §  

 

A Rendelet 71. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„71. § 

 

(8)  A hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői - a 70. § (2) bekezdés alkalmazását kivéve - irodavezetők. Az iroda-

vezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (5) bek. c) pontja szerint 

osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezésnek minősül. Az irodavezetőket a közgyűlés elnökének egyetérté-

sével a jegyző nevezi ki, a kinevezést követően tájékoztatja a közgyűlést.” 

 

3. §  

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba  

(2) 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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A Somogy Megyei Közgyűlés  

 

13/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete 

 

a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról 

szóló 3/2013.(II.22.) 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 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„3. § 

 

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

a) az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a pótlék az alapilletmény 10%-a.  

 

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

3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet szerint az (1) bekezdést az alábbiak szerint kell értelmezni:  

a) az irodavezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: 

Kttv.) szerinti osztályvezetői vezetői szintnek felel meg.” 

 

2. §  

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba  

(2) 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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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

47/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2015. de-

cember 17-i ülés napirendi pontjait.  

 

48/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat 

 

A dél-balatoni borvidék idegenforgalmi régió és 

annak marketing támogatási lehetőségeiről, a szőlő- 

és gyümölcstermesztés feldolgozására megfelelő 

infrastruktúra kialakításáról szóló tájékoztatóhoz 

ajánlólevél-tervezet elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elismerését fejezi ki 

mind a Dél-Balatoni Borút Egyesület, mind a Balaton-

boglári Borvidék borászainak munkáját, termékeit 

illetően. A Közgyűlés úgy határozott, hogy ajánlólevél-

lel hívja fel a Somogy megyei települések figyelmét 

arra, hogy rendezvényeiken, és különféle ünnepeiken 

somogyi borokkal kínálják vendégeiket, és reprezenta-

tív célokra a Boglári Borvidéken termett kiváló nedűt 

ajándékozzák.  

Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  2016. január 15. 

 

49/2015.(XII.17.) 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 

 

50/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat 

 

A „PPI2Innovate - Az innovatív megoldások és 

termékek közbeszerzés kezeléséhez kapacitásnöve-

lés Közép-Európában” című pályázat benyújtásával 

kapcsolatos döntés módosításáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a 

Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynök-

ség Nonprofit Kft. projektvezetésével a 

„PPI2Innovate - Az innovatív megoldások és ter-

mékek közbeszerzés kezeléséhez kapacitásnöve-

lés Közép-Európában” /”Capacity building to 

boost usage of PPI (Public procurement of Inno-

vative solutions and products) in Central Europe”/ 

című pályázat módosított költségvetéssel történő 

benyújtásához hozzájárul, és annak nyertessége 

esetén felhatalmazza az Elnököt a támogatási 

szerződés aláírására, valamint az abból fakadó in-

tézkedések megtételére, kötelezettségek vállalásá-

ra.  

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei 

Önkormányzatra jutó 129.950,-EUR projekt költ-

ségvetéshez 6.498,-EUR összegű saját forrást biz-

tosít, 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 

 

51/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzatnak a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a Somogy 

Megyei Intézményfenntartó Központ jogutódja felé 

fennálló tartozásáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elismeri a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé fennálló 

tartozását 24.112.135,-Ft összegben, és utasítja a 

gazdasági vezetőt, hogy a Somogy Megyei Ön-

kormányzat és a Somogy Megyei Intézményfenn-

tartó Központ, mint a Szociális és Gyermekvé-

delmi Főigazgatóság jogelődje között 2011. de-

cember 30-án kötött megállapodás alapján a So-

mogy Megyei Önkormányzat főkönyvébe vegye 

nyilvántartásba. 

2. A Somogy Megyei Önkormányzat a Somogy 

Megyei Önkormányzati Hivatal által - a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogelődje 

(SMIK) által 2012. január 1. óta használt, 7400 

Kaposvár Csokonai u. 3. sz. alatti ingatlan, volt 

megyeháza használatával kapcsolatban felmerült 

és - megfizetett, és önkormányzatra engedménye-

zett 669.850 Ft rendszerhasználati díjat az 1. pont 

szerint fennálló tartozásába beszámíttatja.  

3. A Somogy Megyei Önkormányzat a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére 

23.442.285,-Ft tartozását az előterjesztés mellék-

letében szereplő megállapodás szerint kamatmen-

tesen 2017. december 31. napjáig 5 részletben 

megfizeti a 2015. évi pénzmaradvány terhére. A 

Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a 

megállapodást megkösse, és utasítja, hogy az ab-

ból eredő kötelezettségeket az abban foglalt határ-

idők szerint teljesítse.  

 

Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  haladéktalanul  
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52/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 2016. évi munkatervé-

ről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2016. évre szóló mun-

katervét az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 
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1. melléklet az 52/2015.(XII.17.) közgyűlési határozathoz 

 
 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2016. évi munkaterve 
 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés figyelembe véve a jogszabályok és a közgyűlés döntései által 

meghatározott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2016. évben a következő témákat tűzi 

napirendjére, és az alábbi feladatokat határozza meg a bizottságoknak: 

 

I. 

 

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERVE 
 

JANUÁR 6.  

 

Ünnepi közgyűlés – kitüntetések átadása ünnepélyes keretek között 

 

FEBRUÁR  19. 

 

Közmeghallgatás 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

     

3.  Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

 Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 

4. Előterjesztés a levéltár albetétesítéséről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

5.  Előterjesztés Somogy megye 2015. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2016. évi nemzetközi 

tervről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tartandó igazgatási szünetek 

elrendeléséről 

 Előadó: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 

ÁPRILIS 9. 
 

1. Előterjesztés a 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
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2.  Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. évi munkájáról, a közbiztonság 

helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről 

 Előadó: Dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei főkapitány 

         Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

JÚNIUS 3. 

 

1. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján 

 Előadó: Fábián Éva megyei főépítész 

 

SZEPTEMBER 30. 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Előterjesztés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaság tevékenységéről a 

közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

3. Előterjesztés kitüntető díjak adományozásáról (zárt ülés) 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

DECEMBER 2. 
 

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2017. évi munkatervéről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről 

 Előadó: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 

2017. JANUÁR 6. 

 

Megyenapi ünnepi közgyűlés (kitüntetések átadása) 

 

Egyéb lehetséges napirendek: 
 

-  Beszámoló a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

- Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált 

célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 

- Döntés aktuális pályázatokról 

- Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 

- Tájékoztató a bizottságra, a közgyűlés elnökére, a megyei jegyzőre átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról (ha a két ülés között volt átruházott hatáskörben hozott döntés) 

- Tájékoztató a két közgyűlés közötti időszak tisztségviselői és jegyzői tevékenységéről 

- Tájékoztató aktuális területfejlesztési, gazdaságélénkítési pályázati lehetőségekről (ha van ilyen) 

- Egyéb előterjesztések, amelyek előre nem tervezhetők 
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II. 

 

SZERVEZÉSI FELADATOK 
A BIZOTTSÁGOK, TISZTSÉGVISELŐK ÉS A KÖZGYŰLÉSI TAGOK  

FELADATAI 

 

1./  A közgyűlés bizottsága a közgyűlés munkatervének megfelelően ülésezik.  

 

 A bizottság figyelembe veszi: 

 - az SZMSZ-ben meghatározott témákat, 

 - a közgyűlés döntései végrehajtásának ellenőrzését. 

Felelős: bizottság elnöke 

 bizottság titkára 

Határidő: folyamatos  

 

2./ A közgyűlés tisztségviselői biztosítják a közgyűlési döntések végrehajtását, szem előtt 

tartva a gazdasági programban meghatározottakat. 

 Felelős: tisztségviselők 

 Határidő: folyamatos 

 

3./ A hivatal közreműködik a napirendek és a testületi ülések előkészítésében, gondoskodik a 

meghívottakról és szervezi a testületi döntések végrehajtását. 

 Felelős: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő: folyamatos 
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III. 
 

A SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ NAPIRENDJEI 

 
 

Sorsz. Napirend Közgyűlési időpont 
1)  Somogy megye gazdaságának helyzetéről 

és kilátásairól 

2016. február 19. 

(Előadó: Varga József, a Somogyi Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke) 

2)  A TOP-os források felhasználása miként 

segítheti a megye gazdasági fejlődését, 

éves munkahelyek létrejöttét. 

2016. április 9. 

(Előadó: Móring József Attila fejlesztési biztos) 

3)  Javuló turisztikai tendenciák Somogy me-

gyében. 
2016. április 9. 

(Előadó: Tourinform Iroda vezetője) 
4)  A megyében található várak, kastélyok 

állapotával kapcsolatos tájékoztató (me-

lyek milyen állapotban vannak, melyek 

kerülnek felújításra, mikor, melyek nem, 

javaslat intézkedési terv meghozatalára). 

2016. június 3. 

(Beépítésre kerül a megyei főépítész tájékoztató 

anyagába.) 

5)  Lakáshelyzet, különös tekintettel arra, 

hogy a falvakban lévő több mint 20 ezer 

részben, vagy teljesen elhagyott lakóingat-

lan pusztul folyamatosan. Ezek szociális 

célú hasznosításának lehetőségei, a kihaló 

falvak népességfogyásának megállítása. 

2016. június 3. 

(Előadó: egyeztetés alatt) 

6)  Az épített és a természeti környezet vé-

delme, különös tekintettel a Duna-Dráva 

Nemzeti Park területén folyó gazdasági 

tevékenységre és a termőföldet kizsigerelő 

energia ültetvények folyamatos telepítésé-

re. 

2016. június 3. 

(Előadó: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

vezetője) 

7)  Magyar-horvát gazdasági együttműködés 

helyzete, különös tekintettel a Dráva, mint 

megújuló energiaforrás hasznosítására. 

2016. június 3. 

(Előadó: Vesna Haluga főkonzul, Horvát Köztársa-

ság Főkonzulátusa) 

8)  Fiatalok folyamatosan növekvő kábítószer 

fogyasztása Somogy megyében. Jelenlegi 

helyzet, jövőkép, visszaszorítás lehetősé-

gei. 

2016. szeptember 30. 

(Előadó: Jakodáné Jendrek Zsuzsanna) 

 9) A katasztrófavédelem beszámolójának 

megtárgyalása 
2016. december 2. 

(Előadó: Wéber Antal tű. ddtbk., Sm-i Katasztró-

favédelmi Igazgatóság) 

10) Somogy megye kórházainak jelenlegi 

helyzete. Orvos, szakszemélyzet ellátottsá-

ga és esetleges létszámhiánya. Várólisták 

lerövidítésének lehetőségei, betegellátás 

javítása, és jövőbeni elképzelések. 

2016. december 2. 

(Előadó: Dr. Moizs Mariann főigazgató, Somogy 

Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház) 

 11) Tájékoztató a megyei területi tervezési 

munkafolyamatok állásáról, aktuális 

pályázatokról 

Valamennyi közgyűlésen szerepel. 
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53/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat 

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére 

kötött támogatási szerződések módosítási kérelmei-

ről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat 

mellékletében (1. számú melléklet) szereplő pá-

lyázatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási 

szerződések lezárásához, valamint a biztosítékok 

törléséhez, tekintettel az egyes 2009. évi decentra-

lizált önkormányzati fejlesztési és területfejleszté-

si célú, valamint egyes 2009. évi központi elői-

rányzatok felhasználásának részletes szabályairól 

szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint 

a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirány-

zat felhasználásának részletes szabályairól szóló 

148/2008. (V. 26.) Kormányrendeletben foglal-

takra. 

 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

       Határidő: értelem szerint 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés hozzájárul 

 

2.1  Babócsa Község Önkormányzata 2009. évi 

TEKI előirányzatból 4.753.422,-Ft támoga-

tásban részesített „Sport u. hiányzó útsza-

kasz és Petőfi-Ady u. összekötő útszakasz 

építése” című, 140004509K számú támoga-

tási szerződésben feltüntetett fejlesztés meg-

valósulási helyének pontosításához az aláb-

biak szerint és a támogatási szerződés lezá-

rásához. A beruházás helyszíne a módosítást 

követően: 7584 Babócsa, 620/3, 222 hrsz. 

       Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 Határidő: értelem szerint 

 

2.2  Ádánd Község Önkormányzata 2009. évi 

CÉDE előirányzatból 2.051.278,-Ft támoga-

tásban részesített „Árpád utcai járda felújítá-

sa” című, 140010709D számú támogatási 

szerződés megvalósulási helyének telek-

megosztás folytán a 193 helyrajzi számról a 

193/1 helyrajzi számra történő változásához 

és a támogatási szerződés lezárásához. 

 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 Határidő: értelem szerint 

 

2.3  Siófok Város Önkormányzata 2009. évi 

TEUT előirányzatból 6.877.941,-Ft támoga-

tásban részesített „Fő utca Beszédes József 

híd és Vilma utca közötti szakaszának felújí-

tása” című, 140002309U számú támogatási 

szerződés megvalósulási helyének telek-

megosztás, valamint kisajátítás folytán a 

9562 helyrajzi számról a 9562/1, 9562/2 

helyrajzi számra történő változásához és a 

támogatási szerződés lezárásához. A beruhá-

záshoz kapcsolódó további helyrajzi számok 

nem változtak. 

 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 Határidő: értelem szerint 

 

2.4  Siófok Város Önkormányzata 2009. évi 

TEUT előirányzatból 16.377.941,-Ft támo-

gatásban részesített „Fő utca, Vilma utca és 

Kandó u. közötti szakasz profiljavítása” cí-

mű, 140002409U számú támogatási szerző-

dés megvalósulási helyének telekmegosztás, 

valamint kisajátítás folytán a 8954/7 helyraj-

zi számról a 8954/8, 8954/9 helyrajzi számra 

történő változásához és a támogatási szerző-

dés lezárásához. A beruházáshoz kapcsolódó 

további helyrajzi számok nem változtak. 

 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke  

 Határidő: értelem szerint 

 

3. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését 

a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-

ség részére. 

 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: értelem szerint 
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1. melléklet az 53/2015.(XII.17.) közgyűlési határozathoz

Határozat 

alszáma

Támogatás 

éve
Előirányzat

Támogatási 

szerződés 

száma

Pályázó neve
Beruházás 

megnevezése

Működtetési 

kötelezettség 

kezdete

Működtetési 

kötelezettség 

vége a 85/2009 

(IV.10), valamint 

a 148/2008 

(V.26) Korm. 

Rendelet alapján

Záró ellenőrzési 

jegyzőkönyv, 

illetve záró 

ellenőrzési 

jegyzőkönyvnek 

minősülő, 

kötelezettségvállal

ás teljesítés tényét 

megállapító 

jegyzőkönyv 

felvételének 

időpontja

Megjegyzés

1 2009 TEKI 140007809K
Nagyatád Város 

Önkormányzata

Rókus köz 

közlekedés 

fejlesztése

2010.10.20 2015.10.19 2015.11.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

2 2009 TEKI 140008109K

Rinyakovácsi 

Község 

Önkormányzata

Rinyakovácsi 

Ravatalozó 

edőbeálló 

kialakítása

2010.10.27 2015.10.26 2015.11.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

3 2009 TEKI 140008009K

Rinyakovácsi 

Község 

Önkormányzata

Rinyakovácsi 

kispályás füves 

focipálya 

kialakítása

2010.10.27 2015.10.26 2015.11.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

4 2009 TEKI 140009409K

 Lengyeltóti 

Város 

Önkormányzata

Lengyeltóti, 

Csokonai u. 1. sz. 

alatti épület tető 

felújítása

2010.10.07 2015.10.06 2015.10.28

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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1. melléklet az 53/2015.(XII.17.) közgyűlési határozathoz

5 2009 TEKI 140010309K
Kaposfő Község 

Önkormányzata

Járda felújítás 

Dózsa Gy. Utca 

mindkét oldalán, 

főúttól déli 

irányba

2010.08.17 2015.08.16 2015.11.16

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

6 2009 TEKI 140002009K

Kálmáncsa 

Község 

Önkormányzata

Iskola tornaszoba 

épület 

tetőfedésének 

cseréje

2010.01.25 2015.01.24 2015.03.18

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

7 2009 TEKI 140001609K
Gadács Község 

Önkormányzata

Gadács 

művelődési ház 

szinpadbejáró 

kialakítása

2010.09.10 2015.09.09 2015.10.07

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

8 2009 TEKI 140009009K

Balatonberény 

Község 

Önkormányzata

A biztonságosabb 

közlekedésért - 

buszöböl, 

várósziget és 

buszváró 

kialakítása

2010.08.16 2015.08.15 2015.09.02

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

9 2009 TEKI 140006909K
Lábod Község 

Önkormányzata

Kossuth - 

Hosszúfalvi utcai 

járdák felújítása

2010.07.02 2015.07.01 2015.07.15

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

10 2009 TEKI 140005309K
Lad Község 

Önkormányzata

Önkormányzati 

tulajdonú járdák 

felújítása (Ady E. 

u., Kossuth L. u.)

2010.07.02 2015.07.01 2015.09.16

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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1. melléklet az 53/2015.(XII.17.) közgyűlési határozathoz

11 2009 TEKI 140011409K
Tarany Község 

Önkormányzata

Autóbusz várók 

cseréje
2010.09.03 2015.09.02 2015.09.16

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

12 2009 TEKI 140011009K
Lakócsa Község 

Önkormányzata

Belterületi járdák 

felújítása I. ütem - 

Petőfi u. 13-tól 

400 fm hosszan

2010.08.09 2015.08.08 2015.09.18

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

13 2009 TEKI 140008809K
Őrtilos Község 

Önkormányzata

Kossuth Lajos utca 

22-40. számú 

házak közötti 

szakasz meglévő 

járdaburkolat 

felújítása

2010.06.23 2015.06.22 2015.09.09

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

14 2009 TEKI 140010909K
Fiad Község 

Önkormányzata

Temetői kerítés és 

harangláb 

felújítása

2010.10.01 2015.09.30 2015.11.04

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

15 2009 TEKI 140009909K

Somogybükkösd 

Község 

Önkormányzata

Temetői út 

korszerűsítése, 

felújítása

2010.07.13 2015.07.12 2015.09.09

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

16 2009 CÉDE 140012609D
Csököly Község 

Önkormányzata

Petőfi utca járda 

felújítása
2010.10.28 2015.10.27 2015.11.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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1. melléklet az 53/2015.(XII.17.) közgyűlési határozathoz

17 2009 CÉDE 140012709D
Csököly Község 

Önkormányzata

Csököly 

önkormányzat 

épületének kölső-

belső felújítása, 

szociális blokk 

kialakítása

2010.10.28 2015.10.27 2015.11.11

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

18 2009 CÉDE 140013409D
Juta Község 

Önkormányzata

Szociális 

étkeztetést 

biztosító konyha 

felújítása

2010.10.01 2015.09.30 2015.11.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

19 2009 CÉDE 140001709D

Balatonújlak 

Község 

Önkormányzata

Balatonújlak, 

Templom utcában 

játszótér 

kialakítása

2009.10.02 2014.10.01 2014.10.29

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

20 2009 CÉDE 140011309D
Gálosfa Község 

Önkormányzata

Könyvtárfejlesztés 

Gálosfán
2010.10.29 2015.10.28 2015.11.04

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

21 2009 CÉDE 140010209D

Balatonszabadi 

Község 

Önkormányzata

Balatonszabadi 

rendezési 

tervének 

felülvizsgálata

2010.07.15 2015.07.14 2015.10.08

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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1. melléklet az 53/2015.(XII.17.) közgyűlési határozathoz

22 2009 CÉDE 140008009D

Somogyaszaló 

Községi 

Önkormányzat

Orvosi rendelő, 

raktár, polgárőr 

helyíségek 

tetőhéjazat 

cseréje és belső 

felújítása

2010.07.13 2015.07.12 2015.09.02

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

23 2009 CÉDE 140008909D
Szulok Község 

Önkormányzata

Szuloki Felső 

Temető ravatalozó 

épületének 

vizesblokkal való 

bővítése

2010.08.11 2015.08.10 2015.09.16

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

24 2009 CÉDE 140005509D
Varászló Község 

Önkormányzata
Urnafal építése 2010.06.29 2015.06.28 2015.09.09

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

25 2009 CÉDE 140013909D

Iharosberény 

Község 

Önkormányzata

Iharosberényi 

Körjegyzőség 

udvarán 

térburkolás, 

parkolóhelyek 

kialakítása

2010.08.05 2015.08.04 2015.09.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

26 2009 CÉDE 140014309D
Zamárdi Város 

Önkormányzata

Védőnői szolgálat 

létrehozása, 

egészségügyi 

központ 

kialakítása

2010.08.24 2015.08.23 2015.10.08

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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1. melléklet az 53/2015.(XII.17.) közgyűlési határozathoz

27 2009 CÉDE 140000709D

Kőröshegy 

Község 

Önkormányzata

Járdafelújítás 

Kőröshegyen a 

"Séd patak 

Völgyében"

2010.07.19 2015.07.18 2015.10.07

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

28 2009 CÉDE 140005009D

Kaposhomok 

Község 

Önkormányzata

Kaposhomok 

Széchenyi utca 

járdafelújítás és 

csapadékvíz-

elvezetés

2010.10.04 2015.10.03 2015.11.04

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

29 2009 CÉDE 140014809D

Balatonfenyves 

Község 

Önkormányzata

Vachott Sándor 

utca elektromos 

hálózatának 

kiváltása

2010.08.02 2015.08.01 2015.09.02

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

30 2009 CÉDE 140014009D

Iharosberény 

Község 

Önkormányzata

Körjegyzőség 

Hivatalának 

felújítása, étkező-

konyhával történő 

bővítése

2010.09.16 2015.09.15 2015.09.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

31 2009 CÉDE 140010809D
Őrtilos Község 

Önkormányzata

Kossuth Lajos utca 

38-40. számú 

házig meglévő 

vízelvezető 

rendszer felújítása 

(meglévő árok 

burkolása)

2010.06.23 2015.06.22 2015.09.09

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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32 2007 CÉDE 140006807D
Orci Község 

Önkormányzata
Járda felújítás 2008.09.02 2013.09.01 2015.10.14

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

33 2009 LEKI 140003109L

Zákányfalu 

Község 

Önkormányzata

Internet 

hozzáférési pont 

kialakítása

2010.06.29 2015.06.28 2015.09.09

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

34 2009 LEKI 140005609L
Hencse Község 

Önkormányzata

Kossuth utca járda 

felújítási munkái
2010.07.12 2015.07.11 2015.09.16

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

35 2009 LEKI 140005709L
Tab Város 

Önkormányzata

Szociális és 

Alapszolgáltatási 

Központ 

kialakítása I. ütem

2010.09.10 2015.09.09 2015.10.08
Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

36 2009 LEKI 140003509L

Somogyacsa 

Község 

Önkormányzata

Somogyacsa 

községben 

buszváró 

létesítése

2010.08.09 2015.08.08 2015.10.07

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

37 2009 LEKI 140004909L
Lengyeltóti Város 

Önkormányzata

Lengyeltóti, 

Csokonai u. 3. sz. 

alatti többfunkciós 

önkormányzati 

ingatlan 

homlokzat és tető 

felújítása

2010.07.02 2015.07.01 2015.09.02

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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38 2009 LEKI 140002209L
Bélavár Község 

Önkormányzata

Közműves ivóvíz 

bekötővezeték 

építése

2010.01.28 2015.01.27 2015.06.05

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

39 2009 LEKI 140005809L

Bárdudvarnok 

Község 

Önkormányzata

Bárdudvarnok, 

Kaposszentbenede

k utca 

járdafelújítási 

munkái

2010.08.26 2015.08.25 2015.09.16

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

40 2009 LEKI 140004209L
Őrtilos Község 

Önkormányzata

Kossuth Lajos utca 

20 sz. házig 

meglévő 

járdaburkolat 

felújítása

2010.06.23 2015.06.22 2015.09.09

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

41 2008 LEKI 140001508L
Őrtilos Község 

Önkormányzata
Kisgép beszerzése 2009.03.01 2015.07.31 2015.09.09

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

42 2009 LEKI 140002809L

Törökkoppány 

Község 

Önkormányzata

Törökkoppányi 

mikro-térségi 

alapszolgáltatási 

központ eszköz 

beszerzése

2010.08.09 2015.08.08 2015.10.07

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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43 2009 LEKI 140000209L
Csurgó Város 

Önkormányzata

Eötvös József 

Általános Iskola 

járdaburkolat 

felújítása II. ütem

2010.07.27 2015.07.26 2015.09.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

44 2009 LEKI 140003209L
Heresznye Köszég 

Önkormányzata

Heresznyei kultúr- 

és szabadidőpark 

kialakítása

2010.11.11 2015.11.10 2015.11.26

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

45 2009 LEKI 140001909L 
Miklósi Község 

Önkormányzata

Szociális 

szolgáltató ház 

kialakítása 

Miklósiban

2010.10.15 2015.10.14 2015.11.04

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

46 2009 LEKI 140002509L
Jákó Község 

Önkormányzata

Jákó 

Önkormányzat 

épületének belső-

felújítása

2010.10.01 2015.09.30 2015.12.02

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

47 2009 TEUT 140003909U

Gyékényes 

Község 

Önkormányzata

Gyékényes Község 

területén Kossuth 

utcában hálózati 

elemként történő 

profiljavításos 

burkolat felújítás

2010.08.04 2015.08.03 2015.11.18

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

48 2009 TEUT 140003209U
Csurgó Város 

Önkormányzata

Csurgó, Kodály 

utca profiljavításos 

burkolatfelújítás

2010.09.29 2015.09.28 2015.09.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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49 2009 TEUT 140003109U
Csurgó Város 

Önkormányzata

Csurgó, Dózsa utca 

profiljavításos 

burkolat felújítás

2010.09.29 2015.09.28 2015.09.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

50 2009 TEUT 140004209U
Kaposfő Község 

Önkormányzata

Útfelújítás a Dózsa 

Gy. utcában a 

főúttól D-i 

irányban

2010.08.17 2015.08.16 2015.09.30

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

51 2009 TEUT 140005109U
Tab Város 

Önkormányzata

Tűzoltó utca 

burkolat felújítása 

Kossuth és Zrínyi 

utcák között

2010.08.19 2015.08.18 2015.10.08

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

52 2009 TEKI 140001209K
Csákány Község 

Önkormányzata

Közbiztonság 

javítása térfigyelő 

rendszer 

kiépítésével

2010.02.27 2015.02.26 2015.11.24

A visszavonásból redő 

visszafizetési 

kötelezettségének eleget 

tett, így a támogatási 

szerződés lezárható, a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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54/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat területfejlesztési 

tevékenységéről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei 

önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről szóló 

beszámolót, és elrendeli annak megküldését a terület-

fejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek.  

Felelős:     Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

55/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat 

 

A közgyűlés által delegált személyek tevékenységé-

ről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja - a köz-

gyűlés által képviselők tájékoztatása alapján - a 

közgyűlés által delegált személyek tevékenységé-

ről szóló beszámolót. 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei 

önkormányzati tulajdoni hányaddal működő So-

mogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit 

Kft. tevékenységéről - a közgyűlés által kijelölt 

felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján - 

készített beszámolót.  

3. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli, hogy a 

delegáltak tevékenységükről a közgyűlés előtt a 

2016. év végi utolsó rendes közgyűlésen kötele-

sek beszámolni. 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző (az 

érintettek értesítéséért) 

Határidő: értelem szerint 

 

56/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat 

 

A területfejlesztési bizottság által átruházott hatás-

körben hozott döntésekről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Köz-

gyűlés Területfejlesztési Bizottsága által a Somogy 

Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-

bályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) ÖR. 4. sz. melléklet 

C.1.1. pontjában biztosított hatáskörében eljárva átru-

házott hatáskörben hozott, a ”Gazdaságfejlesztést és a 

munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedés-

fejlesztés” című intézkedés megyei TOP forrásainak 

útfejlesztések támogatásával kapcsolatos álláspontjáról 

szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

57/2015.(XII.17.) közgyűlési határozat 

 

A Kaposvári vigasságok terének üzemeltetésével 

kapcsolatban ismételten kiírt pályázatra beérkezett 

ajánlatok értékelésének összefoglalásáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a 

45/2015.(XI.12.) közgyűlési határozat alapján a 

Kaposvári vigasságok tere egyes projektterületeinek 

üzemeltetéséről szóló pályázati felhívásra egy érvé-

nyes, a formai és tartalmi követelményeknek meg-

felelő ajánlat érkezett. A Közgyűlés a pályázati el-

járást eredményesnek minősíti, és felhatalmazza az 

Elnököt, hogy az EPS International Kft. (székhely: 

2900 Komárom, Klapka Gy. út 46/b. 3/12.) nyertes 

pályázóval az üzemeltetési szerződést az előterjesz-

tés mellékletében szereplő tartalommal a Somogy 

Megyei Önkormányzat megkösse. 

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a 

szerződés megkötését követően kezdeményezze a 

Somogy Megyei Önkormányzat támogatási szerző-

désének módosítását. 

 

Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  haladéktalanul 

 

Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 

 

A közgyűlés 

 

-  a dél-balatoni borvidék idegenforgalmi régió és 

annak marketing támogatási lehetőségeiről, a szőlő- 

és gyümölcstermesztés feldolgozására megfelelő 

infrastruktúra kialakításáról, 

- a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 

interpellációra adott válaszról, 

- a 2015. szeptember 1. – 2015. november 30. közötti 

tisztségviselői tevékenységről  

 

szóló tájékoztatókat tudomásul vette. 

 

_____________ 
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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 

 

http://www.som-onkorm.hu/



