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I. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

RENDELETEI 

 

 

 A Somogy Megyei Közgyűlés  

 

5/2016.(IV.14.) 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) 71. § (5) bekezdés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„71. § 

 

„(5) A hivatal belső szervezeti egységei: 

a) Területfejlesztési Iroda 

b) Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda 

c) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda 

d) Önkormányzati és Jogi Iroda.” 

 

2.  §  

 

(1)  A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 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 az 5/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelethez 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

Elnöki Tanácsadó(k) 

 

 

 

Elnök      

  

 

Alelnök(ök) 

    

            Megyei Jegyző 

  

 

 
Mb. Jogász  

Belső ellenőrzés 

 
 

 

 

  

Önkormányzati és Jogi Iroda 
Vezeti: megyei aljegyző 

 

 

 

- közgyűlés, bizottságok döntéseinek 

előkészítése, a döntések 

végrehajtásának szervezése 

- választási jogi feladatok 

- humánpolitikai feladatok 

- informatikai feladatok 

- önkormányzati társulás jogi feladatai 

- nemzetiségi önkormányzatok testületi 

feladatai 

- iktatás, irattározás, hivatali 

adminisztráció 

- rendezvények szervezése 

- elnökségi titkársági feladatok 

- jegyzői titkársági feladatok 

 

Pénzügyi és  

Vagyongazdálkodási Iroda 
Vezeti: pénzügyi és 

vagyongazdálkodási irodavezető 

 

Területfejlesztési Iroda 
Vezeti: területfejlesztési irodavezető 

 

Projektfejlesztési- és 

menedzsment Iroda 
Vezeti: projektfejlesztési 

irodavezető 

- vagyongazdálkodás: 

(ingó, ingatlan hasznosítás, 

üzemeltetés) 

- biztosítások kezelése 

- gondnoki teendők szervezése 

- Kaposvári vigasságok terének 

üzemeltetése 

 

Gazdasági vezető 

- SMÖ, SMÖH, önkormányzati 

társulás, nemzetiségi önkormányzatok 

költségvetési, pénzügyi, számviteli 

feladatai 

- pénztári feladatok 

- választási pénzügyi feladatok 

- pályázatok pénzügyi feladatai 

  

- megyei főépítészi teendők 

- pályázati és monitoring rendszer 

működtetése 

- megyei területfejlesztési koordinációs 

feladatok 

- megyei területrendezési koordinációs 

feladatok 

- vidékfejlesztési feladatok  

- ifjúsági, sport, civil, turisztikai 

feladatok 

- önkormányzat saját pályázatainak 

kezelése 

- közbeszerzések (SMÖ, SMÖH, 

társulás) 

- nemzetközi feladatok 

- projekt előkészítés, tervezés 

- TOP közbeszerzési eljárások 

lefolytatása 

- műszaki ellenőri szolgáltatás 

- projektmenedzsment 

- könyvvizsgálat 

- egyéb TOP-hoz kapcsolódó 

feladatok 
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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

8/2016.(III.30.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2016. már-

cius 30-i soron kívüli ülés napirendi pontjait.  

 

9/2016.(III.30.) közgyűlési határozat 

 

Konzorciumi szerződés megkötéséről a Terület és 

Településfejlesztési Operatív Program támogatásá-

val megvalósuló projekteknél 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. számú mellék-

let szerint elfogadja a Terület és Településfejleszté-

si Operatív Program támogatásával megvalósuló 

projektek megvalósítására megkötésre kerülő kon-

zorciumi szerződést, és felhatalmazza Közgyűlés 

Alelnökét annak aláírására amennyiben a Terület és 

Településfejlesztési Operatív Program támogatására 

kérelmet benyújtó közszféra szervezet kedvezmé-

nyezett kéri.  

 

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja a Somogy 

Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a 

projekt elkészítését, benyújtását, megvalósítását a 

Hivatal Területfejlesztési Irodájának bevonásával 

végezze el figyelembe véve a 2014-2020 progra-

mozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjé-

ről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet VI. 

fejezetének összeférhetetlenségi szabályait össz-

hangban a 35/2015.(X.2.) közgyűlési határozattal.  

 

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés alelnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő:  folyamatos 
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1. melléklet a 9/2016.(III.30.)  közgyűlési határozathoz 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 

 

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 

aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 

célból, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a … számú, 

… tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a 

támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 

megvalósítsák.  

A támogatási kérelem címe: “……….” (a továbbiakban: pályázat) 

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, 

szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben 

meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak 

megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

Szervezet neve:  

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám 

(törzskönyvi azonosító 

szám): 

 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 

képviselője: 
 

 

 

Szervezet neve: Somogy Megyei Önkormányzat 

Postacím: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 10. 

Azonosító szám 

(törzskönyvi azonosító 

szám): 

731322 

Adószám: 15731326-1-14 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Biró Norbert, a közgyűlés alelnöke 

dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 
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Szervezet neve:  

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám 

(cégjegyzékszám): 
 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 

képviselője: 
 

 

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok … Község/Város 

Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják. 

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és 

nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása 

során a konzorciumot képviselje. 

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban 

foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a 

támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint 

megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési 

megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot 

ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, 

valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt 

tartalommal szerződést kötnek. 

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, 

illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást 

kötnek. 

8. A Tagok egyéb megállapodásai: 

Tagok megállapodnak, hogy a projekt keretében a Somogy Megyei Önkormányzat által 

ellátott tevékenységek az alábbiak: 
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költségkategória támogatható tevékenységek köre 

a felhívás alapján 

elszámolható 

maximum 

költség, az 

elfogadott 

összköltség 

arányában 

Projekt-előkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok elkészítése 

- megvalósíthatósági tanulmány, költség-

haszon elemzés (300 millió Ft-ot 

meghaladó összes elszámolható 

összköltségű projektek esetében, amelyek 

befejezésüket követően nettó bevételt 

termelnek) 

- környezeti hatásvizsgálat, előzetes 

vizsgálat 

- egységes környezethasználati 

engedélyhez kapcsolódó vizsgálat 

- egyéb szükséges háttértanulmányok, 

szakvélemények, civil szervezetek 

szakvéleményei, közúti biztonsági 

hatásvizsgálat és/vagy audit, 

kerékpárforgalmi hálózati terv, 

tervzsűriztetés 

- műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, 

ezek hatósági díjai 

- szükségletfelmérés, előzetes 

igényfelmérés, célcsoport elemzése, 

piackutatás, helyzetfeltárás 

- szakértői hálózatépítés, szakértői 

műhelymunkák  

- társadalmi partnerek, érintettek 

bevonásával kapcsolatos tevékenység 

Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó 

tevékenység 5,0% 

Projekt-előkészítés 

költségei Közbeszerzési szakértői tevékenység 1,0% 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás 1,0% 
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Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 0,5% 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Szemléletformáló tevékenység 

megvalósítása min. 1%, max. 3% 

Projekt menedzsment 

költségek 

Projektmenedzsment szakértői 

tevékenység 2,5% 

 

Az előkészítés (pl. tervezés) és a projekt megvalósítása során felmerülő minden költség 

….. Község/Város Önkormányzatát, valamint a Somogy Megyei Önkormányzatot 
terheli, illetve minden egyéb kockázatot … Község/Város Önkormányzata, valamint a 

Somogy Megyei Önkormányzat visel a projekt megvalósításával kapcsolatban. 

 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

  

 

Konzorcium vezetője, 

képviselője 

 

................................ 

polgármester 

 

….. Önkormányzata 

 

P.H. 

 

2016. március … 

 

Konzorciumi tag, képviselője 

 

.............................................. 

   Biró Norbert    dr. Sárhegyi Judit 

közgyűlés alelnöke  megyei jegyző 

 

Somogy Megyei Önkormányzat 

 

P.H. 

 

2016. március … 

 Konzorciumi tag, képviselője 

 

 

............................................. 

 

 

P.H. 

 

 

 

2016. március … 
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10/2016.(III.30.) közgyűlési határozat 

 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében a megyei szintű foglalkoztatási           

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések pályázat benyújtásáról határo-

zathozatal 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a TOP-5.1.1-15 kód-

számú a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodá-

sok, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködé-

sek felhívás támogatási kérelmének benyújtására” című 

pályázat benyújtására vonatkozó 4/2016.(II.19.) köz-

gyűlési határozatát visszavonja. 

 

Felelős:  Biró Norbert alelnök 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  haladéktalanul  

 

11/2016.(III.30.) közgyűlési határozat 

 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében a megyei szintű foglalkoztatási           

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések pályázat benyújtásáról határo-

zathozatal 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a 

Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Me-

gyei Kormányhivatal az előterjesztés 1. sz. mellék-

letét képező konzorciumi megállapodás alapján a 

TOP-5.1.1-15 kódszámú a „Megyei szintű foglal-

koztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhí-

vás támogatási kérelmét benyújtja összesen 1.878 

millió Ft összegben.  

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei, a megyei 

jogú városi és a helyi paktum működési területének 

lehatárolásánál az alábbi elveket határozza meg:  

- Tudomásul veszi, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a TOP-6.8.2-15 kódszá-

mú, Helyi foglalkoztatási együttműködések a 

megyei jogú város területén és várostérségében 

elnevezésű felhívásra benyújtott kérelemben tett 

területi lehatárolás a megyei jogú város köz-

igazgatási területét jelenti. 

- A megyei paktum területi hatálya - forrás ará-

nyos indikátorvállalás mellett - a megyében 

azon területekre terjed ki, ahol helyi paktumok 

nem jönnek létre. 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja a Somogy 

Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a 

projekt elkészítését, benyújtását, megvalósítását a 

Hivatal Területfejlesztési Irodájának bevonásával 

végezze el figyelembe véve a 2014-2020 progra-

mozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjé-

ről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet VI. 

fejezetének összeférhetetlenségi szabályait össz-

hangban a 35/2015.(X.2.) közgyűlési határozattal.  

4. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a 

közgyűlés alelnökét az 1. pont szerinti projekt vég-

rehajtásával kapcsolatos támogatói okirat aláírására, 

és a megvalósítás végrehajtásával kapcsolatos va-

lamennyi jognyilatkozat, intézkedés megtételére, 

kötelezettség vállalására.  

 

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés alelnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

    Határidő:  2016. március 31.  

 

12/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2016. április 

14-i ülés napirendi pontjait.  

 

13/2016.(IV.14.) 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 

 

14/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit 

Kft.-nél a tisztségviselői megbízatások meghosszabbí-

tásáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Társadal-

mi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

2016. június 1-jétől kezdődő hatállyal 2017. május 

31-ig határozott időre Gábor Márk (anyja neve: 

………………..) ..................... szám alatti lakost 

választja meg. Az ügyvezető a feladatot munkavi-

szonyban végzi. A közgyűlés az ügyvezető munka-

bérét 300.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Felha-

talmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az ügy-

vezetővel az alapító okirat és a jelen határozat ren-

delkezéseivel összhangban kösse meg a munka-

szerződést. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Társadal-

mi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. felügyelő bi-

zottságának tagjaivá 2016. június 1-jétől kezdődő 

hatállyal 2017. május 31-ig az alábbi személyeket 

megválasztja:  

 

 Dr. Boda Róbert (sz.: ………………...) 

 Anyja neve: ………………………….. 

 Lakcíme: …………………………….. 

 Adóazonosító jele: …………………… 

 

 Dr. Radics Gyula (sz.: ………………..) 

 Anyja neve: …………………………. 
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 Lakcíme: ……………………………. 

 Adóazonosító jele: ………………….. 

 

 Kiss Géza (sz.: ……………………….) 

 Anyja neve: …………………………. 

 Lakcíme: ……………………………. 

 Adóazonosító jele: ………………….. 

 A felügyelő bizottság tagjai díjazás nélkül látják el 

feladatukat.  

 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Társadal-

mi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. könyvvizsgáló-

jának  2016. június 1-jétől kezdődő hatállyal 2017. 

május 31-ig a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adó-

szakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlá-

tolt Felelősségű Társaságot (Cégjegyzékszám: Cg. 

14-04-301548, székhely: 7400 Kaposvár, Szántó u. 

5., kamarai engedély szám: 000644) választja meg. 

A könyvvizsgálatért személyében felelős: dr. Cseke 

László (anyja neve: ………………., lakcíme: 

…………………….., engedély száma: 001430). A 

közgyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 35.000 

Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg. Felhatalmaz-

za a megyei közgyűlés elnökét, hogy a könyvvizs-

gálóval az alapító okirat és a jelen határozat rendel-

kezéseivel összhangban kösse meg a megbízási 

szerződést. 

 

4. A Somogy Megyei Közgyűlés felkéri a jegyzőt, 

hogy a változások bírósági nyilvántartásba vétele 

iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

5. A Somogy Megyei Közgyűlés megbízza és megha-

talmazza Dr. Neszményiné Dr. Balogh Szilvia ügy-

védet, hogy a Cégbírósághoz a változásbejegyzési 

kérelmet és jelen határozatot, valamint a kérelem 

további mellékleteit nyújtsa be és a cég jogi képvi-

seletét lássa el. 

 

 Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

        Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő:  azonnal 

 

15/2016.(IV.14.) 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 pályá-

zatok vonatkozásában hozzájárul a támogatási szer-

ződések lezárásához, valamint a biztosítékok törlé-

séhez, tekintettel 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, valamint a 2008. 

évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat fel-

használásának részletes szabályairól szóló 

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

ra. 

 

 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

     Határidő: értelem szerint 

 

2. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a 

Kedvezményezettek részére. 

 

 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: értelem szerint 
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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, 

kötelezettségvállalás 

teljesítés tényét 

megállapító 

jegyzőkönyv 

felvételének időpontja

Megjegyzés

1 2009 LEKI 140001009L
Kánya Község 

Önkormányzata

Mikrotérségi szociális 

alközpont kialakítása 

Kányán

2010.01.26 2015.01.25 2016.01.07

Támogatási 

szerződés lezárható, 

valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

2 2009 LEKI 140003809L
Barcs Város 

Önkormányzata

Drávai szabad 

strandra vezető 

kerékpárút 

átvezetése a híd alatt

2010.11.10 2015.11.09 2015.11.26

Támogatási 

szerződés lezárható, 

valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

1. melléklet a 15/2016.(IV.14.) közgyűlési határozathoz

112 
___________________________________

                   Somogyi Közlöny 
__________________________________

                                       2016/2. 
_________________________



3 2009 CÉDE 140010409D
Barcs Város 

Önkormányzata

Gyalogos forgalmú 

járda kialakítása a 

Szentesi utca északi 

oldalán a Béke utcai 

elágazás és a 

Segesvári utca 

bekötés között

2010.11.02 2015.11.01 2015.11.26

Támogatási 

szerződés lezárható, 

valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.
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16/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által 

támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja 

 

1.1.  Andocs Község Önkormányzat 2005. évi 

TEKI forrásból a „Járdaburkolat felújítása” 

című pályázat 140024705K számú támogatá-

si szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését. 

 

1.2.  Balatonfenyves Község Önkormányzata 

2006. évi TEKI forrásból a „Kölcsey utcai 

járda felújítása” című pályázat 140002906K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.3.  Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 

2006. évi TEKI forrásból a „Körjegyzőségi 

hivatal vizesblokk felújítása és ügyfélszolgá-

lati iroda kialakítása” című pályázat 

140000206K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.4.  Balatonszemes Község Önkormányzata 

2006. évi TEKI forrásból a „Polgármesteri 

Hivatal épületének felújítása” című pályázat 

140000706K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.5.  Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 

2006. évi TEKI forrásból a „Közösségi ház 

felújítása” című pályázat 140005406K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.6.  Bolhás Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból az „Ady Endre utca és a csat-

lakozó lakótelkek belvízelvezetésének kiépí-

tése” című pályázat 140010606K számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsége-

inek teljesítését. 

 

1.7.  Bonnya Község Önkormányzata 2006. évi 

LEKI forrásból a „Közösségi ház szociális 

helyiségeinek felújítása” című pályázat 

140005806L számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.8.  Bőszénfa Község Önkormányzata 2004. évi 

TEKI forrásból az „Önjáró fűnyíró beszerzé-

se Hunquarna típusú - LT-151-es kistraktor” 

című pályázat 140013204K számú támogatá-

si szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését. 

 

1.9.  Csoma Község Önkormányzata 2005. évi 

CÉDE forrásból a „Könyvtár épület felújítá-

sa” című pályázat 140017305D számú támo-

gatási szerződéséből eredő kötelezettségeinek 

teljesítését. 

 

1.10.  Csoma Község Önkormányzata 2006. évi 

CÉDE forrásból a „Kossuth L. u. járda felújí-

tása” című pályázat 140002706D számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsége-

inek teljesítését. 

 

1.11.  Csököly Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból a „Ravatalozó épületének 

felújítása” című pályázat 140009706K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.12.  Csököly Község Önkormányzata 2005. évi 

TEKI forrásból a „Kossuth L. u. járda felújí-

tása” című pályázat 140013205K számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsége-

inek teljesítését. 

 

1.13.  Csököly Község Önkormányzata 2004. évi 

TEKI forrásból az „Iskola, Óvoda WC felújí-

tása” című pályázat 140000104K számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsége-

inek teljesítését. 

 

1.14.  Csököly Község Önkormányzata 2005. évi 

TEKI forrásból a „Könyvtár épületének külső 

felújítása” című pályázat 140005105K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.15.  Csököly Község Önkormányzata 2001. évi 

TEKI forrásból az „Ált. Isk. Tornaterem bel-

ső felújítása és tetőjavítása” című pályázat 

140004101K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.16.  Csököly Község Önkormányzata 2002. évi 

TEKI forrásból az „Ált. isk. tantermeinek 

felújítása” című pályázat 140003902K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.17.  Csömend Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból a „Polgármesteri hivatal fel-

újítása” című pályázat 140009406K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.18.  Ecseny Község Önkormányzata 2004. évi 

TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítása” cí-

mű pályázat 140003404K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.19.  Ecseny Község Önkormányzata 2003. évi 

TEKI forrásból az „Alsó-Ecseny bel- és kül-

területi felszíni csapadékvíz elvezető rend-

szerének felújítása” című pályázat 

140012103K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 
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1.20.  Ecseny Község Önkormányzata 2002. évi 

TEKI forrásból a „Belterületi utak felúj. és 

karbantartása” című pályázat 140013002K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.21.  Fonó Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból az „Iskola épület felújítási 

munkái” című pályázat 140005906K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.22.  Gadács Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból a „Polgármesteri hivatal fel-

újítás” című pályázat 140002106K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.23.  Görgeteg Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítás” című 

pályázat 140005606K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.24.  Hajmás Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból a „Fő utca járdafelújítás” cí-

mű pályázat 140000906K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.25.  Inke Község Önkormányzata 2004. évi TEKI 

forrásból az „Inke község utcáinak kátyúzása, 

aszfaltozása” című pályázat 140008204K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.26.  Inke Község Önkormányzata 2002. évi TEKI 

forrásból a „Kerékpárút építés” című pályázat 

140006002K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.27.  Inke Község Önkormányzata 2003. évi TEKI 

forrásból a „Hunyadi és Kossuth utcák felújí-

tása 5 cm aszfaltréteggel” című pályázat 

140011603K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.28.  Inke Község Önkormányzata 2000. évi 

CÉDE forrásból az „Inke Általános Iskola 

felújítása” című pályázat 140011020D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

1.29.  Kaposfő Község Önkormányzata 2006. évi 

CÉDE forrásból a „Külterületi református 

temetői út felújítása” című pályázat 

140002606D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.30.  Kaposkeresztúr Község Önkormányzata 

2006. évi TEKI forrásból a „Toldi Miklós ut-

ca burkolat felújítása” című pályázat 

140008106K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

1.31.  Kaposmérő Község Önkormányzata 2006. 

évi CÉDE forrásból a „Kossuth utcai útárok 

és útpadka felújítása” című pályázat 

140000406D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.32.  Kercseliget Község Önkormányzata 2005. 

évi TEKI forrásból a „Temető ravatalozó 

külső felújítása” című pályázat 140012805K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.33.  Kercseliget Község Önkormányzata 2006. 

évi TEKI forrásból a „Kossuth Lajos utca 

járda felújítása” című pályázat 140006106K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.34.  Kercseliget Község Önkormányzata 2003. 

évi TEKI forrásból a „Kercseliget-Jágónak 

összekötő út kiépítése” című pályázat 

140014603K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.35.  Kisasszond Község Önkormányzata 2002. 

évi TEKI forrásból az „A meglévő vízmű 

gépház szigetelése, külső vakolat javítással” 

című pályázat 140009102K számú támogatá-

si szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését. 

 

1.36.  Lábod Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból a „Hosszúfalvi utca járda fel-

újítása I. ütem” című pályázat 140000306K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.37. Magyaratád Község Önkormányzata 2006. évi 

CÉDE forrásból az „Ifjúsági Ház felújítása” 

című pályázat 140001706D számú támogatá-

si szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését. 

 

1.38.  Mezőcsokonya Község Önkormányzata 

2005. évi CÉDE forrásból a „Járdaépítés” 

című pályázat 140032905D számú támogatá-

si szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését. 

 

1.39.  Mosdós Község Önkormányzata 2006. évi 

CÉDE forrásból a „Medvecsárda u. járdafel-

újítása” című pályázat 140002906D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.40.  Nagybajom Város Önkormányzata 2004. évi 

TEKI forrásból a „Városháza átalakítása 

tetőtérbeépítése” című pályázat 140022504K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.41.  Nagybajom Város Önkormányzata 2002. évi 

CÉDE forrásból az „Általános Iskola és ki-

115 
___________________________________

                   Somogyi Közlöny 
__________________________________

                                       2016/2. 
_________________________



 

szolgáló létesítmény tetőfelújítása” című pá-

lyázat 140006002D számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.42.  Nagykorpád Község Önkormányzata 2006. 

évi TEKI forrásból az „Autóbuszmegálló épí-

tése” című pályázat 140007306K számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsége-

inek teljesítését. 

 

1.43.  Nemesvid Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból a „Marcali Óvodai Kp Ne-

mesvid Napköziotthonos tagóvoda szoc. he-

lyiségének felújítása” című pályázat 

140008906K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.44.  Nikla Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból a „Szolgálati lakás felújítása” 

című pályázat 140006306K számú támogatá-

si szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését. 

 

1.45.  Ordacsehi Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból a „Rendezvény terület köz-

művesítése” című pályázat 140003906K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.46.  Öreglak Község Önkormányzata 2005. évi 

TEKI forrásból a „Park, játszótér, pihenőhely 

kialakítása” című pályázat 140008605K szá-

mú támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.47.  Őrtilos Község Önkormányzata 2005. évi 

TEKI forrásból az „Orvosi rendelő akadály-

mentesítése” című pályázat 140026605K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.48.  Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2006. 

évi TEKI forrásból a „Kisfaludy utcai járda 

felújítás” című pályázat 140006806K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.49.  Pálmajor Község Önkormányzata 2001. évi 

TEKI forrásból az „Óvoda felújítás, Pálma-

jor” című pályázat 140010801K számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsége-

inek teljesítését. 

 

1.50.  Patalom Község Önkormányzata 2006. évi 

CÉDE forrásból a „Kultúrház nyílászáró cse-

réje” című pályázat 140001406D számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsége-

inek teljesítését. 

 

1.51.  Pogányszentpéter Község Önkormányzata 

2002. évi TEKI forrásból az „Útfelújítás” cí-

mű pályázat 140010102K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.52.  Polány Község Önkormányzata 2005. évi 

TEKI forrásból a „Közösségi ház padozatá-

nak cseréje” című pályázat 140013905K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.53.  Polány Község Önkormányzata 2004. évi 

TEKI forrásból a „Temetőben történő ravata-

lozó építés” című pályázat 140010004K szá-

mú támogatási szerződéséből eredő kötele-

zettségeinek teljesítését. 

 

1.54.  Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2006. 

évi TEKI forrásból a „Kultúrház tetőszerke-

zetének felújítása” című pályázat 

140004306K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.55.  Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2001. 

évi TEKI forrásból a „Polgármesteri hivatal, 

orvosi rendelő felújítása” című pályázat 

140004201K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.56.  Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2001. 

évi TEKI forrásból a „Településrendezési 

terv készítés” című pályázat 140004301K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.57.  Rinyaszentkirály Község Önkormányzata 

2006. évi TEKI forrásból a „Ravatalozó fel-

újítása” című pályázat 140010406K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.58.  Sántos Község Önkormányzata 2005. évi 

CÉDE forrásból a „Parképítés” című pályázat 

140032505D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.59.  Segesd Község Önkormányzata 2006. évi 

CÉDE forrásból a „Jókai utca járda építés” 

című pályázat 140003106D számú támogatá-

si szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését. 

 

1.60.  Simonfa Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból a „Polgármesteri Hivatal bel-

ső felújítása” című pályázat 140001506K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.61.  Somodor Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítása” cí-

mű pályázat 140004406K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 
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1.62.  Somogyfajsz Község Önkormányzata 2005. 

évi TEKI forrásból a „Helyi turizmus önkor-

mányzati fejlesztése” című pályázat 

140005805K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.63.  Somogygeszti Község Önkormányzata 2004. 

évi TEKI forrásból az „Új polgármesteri hi-

vatal kialakítása” című pályázat 140005304K 

számú támogatási szerződéséből eredő köte-

lezettségeinek teljesítését. 

 

1.64.  Somogysárd Község Önkormányzata 2006. 

évi CÉDE forrásból a „Fő tér útburkolat fel-

újítása” című pályázat 140000506D számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.65.  Somogysárd Község Önkormányzata 2005. 

évi CÉDE forrásból az „Orvosi rendelő aka-

dálymentesítése, felújítása” című pályázat 

140023705D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.66.  Somogysimonyi Község Önkormányzata 

2006. évi TEKI forrásból a „Teleház szociális 

helyiségének kialakítása” című pályázat 

140010106K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.67.  Somogyszentpál Község Önkormányzata 

2006. évi TEKI forrásból a „Szabadság és 

Petőfi u útburkolat felújítása” című pályázat 

140001706K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.68.  Somogyszil Község Önkormányzata 2006. 

évi TEKI forrásból a „Szabadság utca járda-

felújítása” című pályázat 140002306K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.69.  Somogyszil Község Önkormányzata 2005. 

évi TEKI forrásból a „Szabadság u. járdafel-

újítása” című pályázat 140029605K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.70.  Somogyszob Község Önkormányzata 2006. 

évi CÉDE forrásból a „Szociális étkeztetés 

fejlesztése II. ütem” című pályázat 

140002006D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.71.  Somogyszob Község Önkormányzata 2006. 

évi TEKI forrásból a „Kossuth utca járda fel-

újítás” című pályázat 140005306K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.72.  Szabadi Község Önkormányzata 2005. évi 

TEKI forrásból a „Ravatalozó felújítása” cí-

mű pályázat 140018105K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.73.  Szilvásszentmárton Község Önkormányzata 

2003. évi TEKI forrásból a „Temetőkerítés és 

ravatalozó felújítása” című pályázat 

140000503K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.74.  Tarany Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból az „Autóbuszváró építése” 

című pályázat 140007406K számú támogatá-

si szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését. 

 

1.75.  Újvárfalva Község Önkormányzata 2006. évi 

TEKI forrásból az „Önkormányzati Hivatal 

fűtéskorszerűsítése” című pályázat 

140001106K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.76.  Újvárfalva Község Önkormányzata 2004. évi 

TEKI forrásból a „Körjegyzőségi Hivatal ki-

alakítása” című pályázat 140012604K számú 

támogatási szerződéséből eredő kötelezettsé-

geinek teljesítését. 

 

1.77.  Újvárfalva Község Önkormányzata 2001. évi 

TEKI forrásból a „Kultúrház felújítás 150 

m2” című pályázat 140005101K számú tá-

mogatási szerződéséből eredő kötelezettsége-

inek teljesítését. 

 

1.78.  Újvárfalva Község Önkormányzata 2005. évi 

TEKI forrásból a „Belterületi útfelújítás” cí-

mű pályázat 140031505K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.79.  Újvárfalva Község Önkormányzata 2003. évi 

TEKI forrásból a „A helyi turizmus önkor-

mányzati fejlesztése” című pályázat 

140001403K számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.80.  Várda Község Önkormányzata 2005. évi 

CÉDE forrásból a „Polgármesteri Hivatal 

épületének bővítése és külső felújítása” című 

pályázat 140027905D számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.81.  Zákányfalu Község Önkormányzata 2004. 

évi TEKI forrásból „A községi temetőben lé-

vő ravatalozóhoz előtető építése” című pá-

lyázat 140010804K számú támogatási szer-

ződéséből eredő kötelezettségeinek teljesíté-

sét. 

 

1.82.  Zákányfalu Község Önkormányzata 2006. 

évi LEKI forrásból az „Önkormányzati Hiva-

tal akadálymentesítése” című pályázat 
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140000906L számú támogatási szerződéséből 

eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.83.  Zákányfalu Község Önkormányzata 2005. 

évi TEKI forrásból a „Polgármesteri Hivatal 

tetőhéjazat cseréje és fűtéskorszerűsítés” cí-

mű pályázat 140026905K számú támogatási 

szerződéséből eredő kötelezettségeinek telje-

sítését. 

 

1.84.  Zákányfalu Község Önkormányzata 2005. 

évi CÉDE forrásból a „Napközi otthonos 

konyha korszerűsítése” című pályázat 

140009905D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

1.85.  Zimány Község Önkormányzata 2006. évi 

CÉDE forrásból a „Ravatalozó felújítása” 

című pályázat 140002806D számú támogatá-

si szerződéséből eredő kötelezettségeinek tel-

jesítését. 

 

1.86.  Zimány Község Önkormányzata 2005. évi 

CÉDE forrásból a „Napköziotthonos óvoda 

eszközbeszerzése” című pályázat 

140021905D számú támogatási szerződésé-

ből eredő kötelezettségeinek teljesítését. 

 

2.   A közgyűlés elrendeli a határozat kivonatok meg-

küldését a támogatottak, valamint a Magyar Ál-

lamkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részé-

re.  

Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

17/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat 

 

Vörs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

a Somogy Megyei Önkormányzati Társuláshoz 

történő csatlakozásának támogatásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Vörs Község Önkor-

mányzata Képviselőtestületének a Somogy Megyei 

Önkormányzati Társuláshoz 2017. január 1-jétől tör-

ténő csatlakozási szándékát támogatja. 

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő: folyamatos 

 

18/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat 

 

A közgyűlés elnökének, alelnökének cafetéria-juttatás 

igénybevételére vonatkozó szabályairól 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a 6/2013. sz. 

Jegyzői Utasítás cafetéria-juttatás igénybevételével 

kapcsolatos szabályainak alkalmazását a közgyűlés 

elnöke és alelnöke vonatkozásában.  

 

Felelős:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

 

19/2016.(IV.14.) közgyűlési határozat 

 

Az egyes európai uniós alapokból származó támoga-

tás felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 

5.) Kormányrendeletben meghatározott megyei 

önkormányzati tevékenység ellátásához megelőlege-

zési kérelem benyújtásáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a 

Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

azon pályázatai kapcsán, melyekben a Somogy 

Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként a 

272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 5. melléklet 

3.8.2.3. és 3.12.1 pontja szerinti tevékenység ellátá-

sa folytán megvalósító, az Uniós fejlesztések feje-

zetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok fel-

használásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.), 

és annak módosításáról szóló 72/2016. (III. 31.) 

Kormányrendeletekben biztosított lehetőség alapján 

megelőlegezési kérelmet nyújt be a megyei önkor-

mányzat részére visszatérítendő hazai támogatás 

biztosítására, és felhatalmazza Alelnökét az ezzel 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, kötele-

zettségek vállalására. 

  

2. A Somogy Megyei Közgyűlés utasítja a jegyzőt,  

hogy a megelőlegezési kérelemmel és -szerződéssel 

kapcsolatos feladatokat, valamint az annak végre-

hajtásából eredő feladatokat a Projektfejlesztési- és 

menedzsment Iroda bevonásával lássa el.  

 

 Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés alelnöke 

 Határidő: értelem szerint  

 

Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 

 

A közgyűlés 

 

- Somogy megye gazdaságának helyzetéről és kilátá-

sairól 

- a két közgyűlés közötti tisztségviselői tevékenység-

ről  

 

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/



