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1. szám 

TARTALOMJEGYZÉK  Oldal 

10/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat 2016. évi 

költségvetési rendeletének 

módosításáról 3 

11/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelet A megyei önkormányzati 

tulajdon- és vagyongazdálko-

dás szabályairól szóló 

5/2012.(III.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 34 

12/2016.(XII.10.) önkormányzati rendelet A Somogy Megyei Önkor-

mányzat Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatának módosí-

tásáról 36 

53/2016.(X.26.) közgyűlési határozat A napirendi javaslat elfogadásá-

ról 55 

54/2016.(X.26.) közgyűlési határozat A Dél-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Nonpro-

fit Kft. szétválásos beolvadással 

történő megszűnéséről 55 

55/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat A napirendi javaslat elfogadásá-

ról 55 

56/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat A két közgyűlés között eltelt 

időszak munkájáról és a lejárt 

határidejű határozatok végrehaj-

tásáról 55 

57/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

58/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

Az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások fel-

használásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Kormányren-

deletben meghatározott megyei 

önkormányzati tevékenység 

ellátásához megelőlegezési 

kérelem benyújtásáról 55-56 

59/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat A Somogy Megyei Közgyűlés 

2017. évi munkatervéről 56 

60/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat A Somogy Megyei Önkormány-

zat által kezelt decentralizált 

célelőirányzatok terhére kötött 

támogatási szerződések módosí-

tási kérelmeiről 62 

61/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat Somogy Megye Integrált    

Területi Programja módosításá-

ról 64 

62/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat A közgyűlés által delegált sze-

mélyek tevékenységéről 115 



 

 

 TARTALOMJEGYZÉK  Oldal 

 63/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat A Somogy Társadalmi Felemel-

kedéséért Nkft. működési és 

finanszírozási kérdéseiről 115 

 64/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat A Vármegyeháza épületegyüttes 

déli épületének felújításáról 116 

 65/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat A Kaposvári vigasságok terének 

üzemeltetéséről 116 

 



 

 

   I. rész 

   A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

  RENDELETEI 

 

 

   A Somogy Megyei Közgyűlés 
 

10/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2016. 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 fela-

datkörében eljárva,  a Somogy Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtási 

feladatairól a következőket rendeli el: 

I. 
 

A RENDELET HATÁLYA 
 

1. § 
 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.16.) önkormányzati rendelet 

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

 

II. 
 

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 

  2. §  
 

A közgyűlés, a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
 

  
Bevételi főösszegét 

Kiadási főösszegét 

Bevételi és kiadási főösszegeinek különbözetét megállapítja 

 

929 710 329 

929 710 329 

0 
 

 

Ft-ban 

Ft-ban 

Ft-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 

 

Finanszírozási bevételét                                                                    

Finanszírozási kiadását 

Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözetét 

megállapítja 
 

859 007 854 

920 542 329 

 

-61 534 475 
 

 

849 450 894 

904 983 879 

-55 532 985 

 

194 999 853 

194 999 853 

0 
 

 

         Ft-ban 

    Ft-ban 

 

Ft-ban 
 

 

Ft-ban 

Ft-ban 

Ft-ban 

 

Ft-ban 

Ft-ban 

Ft-ban 
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Felhalmozási célú bevételét  

Felhalmozási célú kiadását 

9 556 960 

 15 558 450 

 

Ft-ban 

Ft-ban 

 Felhalmozási hiányát megállapítja -6 001 490 Ft-ban  

     

 kötelező működési feladatok kiadásait:   
 

   285 912 731 Ft-ban  

         ebből: 

  a személyi juttatások összegét 

 

149 655 656 

 

Ft-ban 

 

   a szociális hozzájárulási adó 40 958 493 Ft-ban  

   a dologi kiadások összegét  - hivatal 

  - önkormányzat              
 

  egyéb működési célú támogatást 

79 028 227 

8 425 527 

 

6 000 000 

Ft-ban 

Ft-ban 

 

Ft-ban 

 

 

   az általános tartalék összegét  6 319 828 

 

Ft-ban 

   a céltartalék összegét (elnöki keret) 

  a lekötött tartalék összegét 

154 000 

6 000 000 

Ft-ban 

Ft-ban 

  

önként vállalt feladatok kiadásait: 

 

a költségvetési létszámkeretet 

 

608 442148 
 

31 

 

Ft-ban 

 

főben 

    

állapítja  meg. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben megállapított  -61 534 475 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások 

különbözetét az önkormányzat belső finanszírozásának minősülő előző évi pénzmaradvánnyal 

fedezi. 

 

(4) Az önkormányzat összes nyitó pénzkészlete bankszálán és pénztárban 70 516 928  Ft, ebből 

önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 17 204 011 Ft és a kötelező feladatok 

esetében 53 312 917 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét   12 

849 699 Ft is magában foglalja. 

2. § 
 

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

 

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

 

(3) A Rendelet 1/B. sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B. sz. melléklete lép. 

 

(4) A Rendelet  3. sz. melléklete helyébe e rendelet  2. sz. melléklete lép. 

 

3. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. 

 megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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A Somogy Megyei Közgyűlés 

 

11/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete 

 

a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

jogalkotói hatáskörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: 

Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, az 5. § (2) bekezdés c) pontjában, a 13. § (1) bekezdésében, a 

18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és az Nvtv. 7. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

Az 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (5) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 

„9. §  
 
(5) Az önkormányzat, továbbá annak költségvetési szervei, hivatala és gazdasági társaságai 

(továbbiakban: vagyonhasználó szervek) használatában, illetve üzemeltetésében lévő vagyon-

tárgyak vonatkozásában a vagyonhasználói tevékenységért e szervek vezetői a felelősek.”  
 

2. § 

 

(1) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelete 1. sz. melléklete lép. 

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

(3) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit s. k.   Biró Norbert s. k. 

 megyei jegyző   közgyűlés elnöke 
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1. melléklet a 11/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelethez  

 

 

II.  

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÜZLETI VAGYONA 

 

 

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 

Sor-

szám 

 

Megnevezése 

 

Cégjegyzékszám 

 

Székhely 

Tulajdonosi 

részesedés 

1. Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért Fej-

lesztési, Kommuniká-

ciós, Oktatási  

Nonprofit  Kft. 

 

Cg. 14-09-309367 

 

 

Kaposvár, Fő u. 10. 1/1  

Somogy  

Megyei  

Önkormányzat 

tulajdona 

2.  Dél-Dunántúli Regio-

nális Fejlesztési Ügy-

nökség Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 Pécs, Mária u. 3. 1/3  

Somogy  

Megyei  

Önkormányzat 

tulajdona 

GÉPJÁRMŰ-TULAJDON 

Sor-

szám 

Típus Rendszám Motorszám Alvázszám Évjárat Jármű fajtája 

1. Ford Focus 1.6 

Comfort 

IVX-553 FYDB3S84980 WFOAXXGCDA3S84980 2003. szgk. 

2. Skoda Superb 

3T439CE4 

LUM-456 CFG114086 TMBAF93T0B9042583 2011. szgk. 

3. Opel Insignia 

Sports Tourer 

LUA-051 A20DTH 

 

W0LGT8EM2A1002956 

 

2010. szgk. 

4. Opel Insignia 

Sports Tourer 

MDL-384 A20DTH W0LGM8EM7C1059041 2012. szgk. 

5. Opel Insignia 

Sports Tourer 

NJM-270 A20DTE WOLGM8ES4F1032804 2015. szgk. 

 

 

35 
_____________________________________________

                                                Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________

                           2017/1. 
____________________



 

  

A Somogy Megyei Közgyűlés  

 

12/2016.(XII.10.) 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) 4. § (2) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 

„4. § 

 

(2) A megyei önkormányzatnak a területfejlesztés keretében ellátandó kötelező feladatai 

többek között: 

- a Megyei Integrált Területi Program (ITP) elfogadása és végrehajtása, ennek 

keretében 

a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív 

programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket, 

b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak 

módosítását, 

c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi 

szempontú értékelési szempontokat, 

d) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító 

hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a 

projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment 

tevékenységek ellátásában, 

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben 

(továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a 

döntés-előkészítő bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi 

szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti; 

- adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához; 

- mint területi szereplő a Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3 és 3.12.1 pontja szerinti 

feladatokat a települési önkormányzat kérésére konzorciumi szerződés alapján ellátja;  

- koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések 

fejlesztési tevékenységét; 

- együttműködik a megye gazdasági szereplőivel; 

- részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyűjtő szervezetekkel 

együttműködve a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, 

információkat biztosít a területi tervek készítéséhez; 

- a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok 

területfejlesztési társulásainak szerveződését; 

-  együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a kiemelt térségek 

összehangolt tervezése érdekében; 

- a megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési 

önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő 

területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel; 
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- a megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az 

önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében: 

- vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 

adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok 

eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja; 

- a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja - az 

országos területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megye hosszú távú 

területfejlesztési koncepcióját (a továbbiakban: megyei területfejlesztési koncepció), 

illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv 

figyelembevételével - a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat; 

- előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési 

programokat, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti fejlesztési 

stratégia kidolgozásában; 

- szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi 

fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat 

megalapozó tevékenységét; 

- előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési 

koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő területrendezési terveket; 

- közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek 

kezelésében; 

- figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 

megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában; 

- előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek 

megyét érintő fejlesztéseit és pályázatait; 

- megállapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet nemzetközi 

együttműködésekben; 

- közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és 

értékelésében; 

- a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről; 

- a megyei önkormányzat dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról; 

- a megyei önkormányzat a területfejlesztési koncepcióról és programról szóló 

rendeletét a koncepció tekintetében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 

miniszter, a program tekintetében a miniszter állásfoglalásának beszerzését követően 

fogadhatja el. Az állásfoglalás kiadására egy hónapon belül kerül sor, ha e határidőn 

belül nem történik meg, úgy az állásfoglalást egyetértőnek kell tekinteni. 

- A megye területén működő bírósági nyilvántartásba vett területfejlesztési, 

környezetvédelmi, természetvédelmi civil szervezetek, valamint a nők és férfiak 

esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek a területfejlesztést érintő kérdések 

megtárgyalására egyeztető fórumot hozhatnak létre, egyidejűleg jelezve a megyei 

önkormányzatnak együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az 

adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 

- A megyei önkormányzat az e feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente 

beszámol a miniszternek.”  

2. § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. § (4) bekezdés a) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„15. § 

 

(4) A munkaterv két fő részre tagolódik. Az első rész az üléstervet, a második rész a 

szervezési feladatokat tartalmazza: 

a) Az üléstervben meghatározásra kerül: 

- a testületi ülések naptári időpontja havi bontásban és napirendje, 

- a napirendek előadója, 

- azon napirendi pontok megjelölése, amelyek bizottság által, valamint a bizottságok 

állásfoglalásával terjeszthetők be, 

- azon napirendek megjelölése, amelyeket több fordulóban kíván tárgyalni a 

közgyűlés, 

- azon napirendek megjelölése, amelyek közmeghallgatásra kerülnek.” 

 

3. § 
 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. § (2) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„18. § 

 

(2) A közgyűlés üléseit a közgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén a közgyűlési tag alelnök 

hívja össze. A közgyűlés elnöki és közgyűlési tag alelnöki tisztség egyidejű 

betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a közgyűlés összehívásáról a 

Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke dönt, a közgyűlést a bizottság elnöke hívja össze és 

vezeti.” 

4. § 
 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 19. §-a kiegészül a (9) 

bekezdéssel: 

„19. § 

 

(9) A soron kívüli közgyűlési üléseken interpellációt, bejelentést a közgyűlés nem tárgyal.” 

 

5. § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése 

kiegészül az alábbi d) ponttal 

„20. § 

 

(1) 

d) a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit.” 

 

6. § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„20. § 

 

(2) A közgyűlés ünnepi ülésére - minden évben Megyenapon, a január 6-án tartandó ünnepi 

közgyűlésre - a közgyűlés tagjai mellett részvételi joggal meg kell hívni: 

- a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnökét,  

- a jegyzőt,  

- a Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját, főigazgatóját, igazgatóját, 

- a „Pro Comitatu Somogy” Díj kitüntetettjeit, az Emeritus Főjegyző Cím birtokosát,  

- a megyében megválasztott országgyűlési képviselőket, 

- Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterét, 

- a területi kisebbségi önkormányzatok elnökeit, 

- a Kaposvári Törvényszék elnökét, 

- a megyei főügyészség vezetőjét, 

- a megyei rendőrfőkapitányt, 

- a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságának igazgatóját, 

- a Somogyiak Baráti Körének vezetőjét, 

- a közgyűlés elnöke által felkért személyeket.” 

 

7.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (7) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„22. § 

 

(7) A közgyűlés zárt ülésen hozott döntését legkésőbb a következő nyilvános ülésen ki kell 

hirdetni, kivéve a döntések személyiségi jogokat érintő részét, illetve a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendeletben meghatározott időpontban lehet csak kihirdetni a területi szereplő 

által megfogalmazott egyes pályázatokhoz kapcsolódó döntési javaslatokról szóló 

határozatot. A kitüntetési ügyben hozott határozatot a kitüntetések átadására szervezett 

ünnepi közgyűlésen kell kihirdetni.” 

 

8. § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„24. § 

 

(2) A közgyűlés tagja és a megyei főépítész által benyújtott előterjesztés esetén az előterjesztő 

felel és határozza meg az általa benyújtott előterjesztés tartalmát, melynek megfelelő 

színvonalúnak, tárgyalásra és döntésre alkalmasnak kell lennie. A Hivatal felel ezeknek az 

előterjesztéseknek az e rendelet szabályainak megfelelő és jogszabályszerű előkészítéséért.” 

 

9. § 
 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 26. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„26. § 

 

(1) A megyei közgyűlés tanácskozását a közgyűlés elnöke vagy a közgyűlési tag alelnöke 

vezeti. A levezető elnök munkáját a jegyző segíti. A közgyűlés elnöki és közgyűlési tag 

alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a tisztségviselők akadályoztatása 

esetén a közgyűlés tanácskozását a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke vezeti.” 

 

10.   § 
 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29. § helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„29. § 

 

(1) A közgyűlés ülésének napirendjét, azok tárgyalási sorrendjét a közgyűlés állapítja meg. A 

közgyűlés napirendjéről csak egyszer, az ülés elején lehet szavazni.  

 

(2) A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét célszerűség szerint kell meghatározni az 

alábbiakra is figyelemmel: 

a) előterjesztés a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, 

b) rendelet-tervezetek, 

c) minősített többséget igénylő előterjesztések, 

d) nem minősített többséget igénylő előterjesztések, 

e) beszámoló a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, 

f) beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, 

g) tájékoztatók, 

h) interpellációk, kérdések, 

i) közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok.” 

 

11.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„31. § 

 

(2) A közgyűlés tagjai soros közgyűlés ülésén a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

közgyűlés elnökéhez, alelnökeihez, tanácsnokokhoz, a jegyzőhöz interpellációt és kérdést 

terjeszthetnek elő.” 

 

12.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 32. § (2)-(3)-(4) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„32. § 

 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben írt határidőn túl vagy a közgyűlésen jelentenek be 

interpellációt, az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adni, ha a 
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válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. A közgyűlésen bejelentett interpelláció ideje 

az 5 percet nem haladhatja meg. 

(3) A közgyűlésen az interpellációra adott válasz elfogadásával kapcsolatban először az 

interpelláló képviselő 2 percben hozzászólást tehet, majd hozzászólástól függetlenül 

„igen” vagy „nem” felelettel nyilatkozik az interpelláció elfogadásáról, vagy el nem 

fogadásáról. Amennyiben az interpellációt nem fogadja el, úgy annak elfogadásáról a 

közgyűlés vita nélkül dönt. 

(4) Amennyiben a válaszadás előzetes vizsgálatot igényel, akkor az ülést követő 15 napon 

belül írásban kell választ adni az interpellálónak. Az interpellálónak megküldött válasz 

másolatát valamennyi közgyűlési tagnak meg kell küldeni. A válasz elfogadásáról a 

közgyűlés a következő soros ülésén dönt a (3) bekezdésben foglaltak szerint.” 

 

13.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 33. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„33. § 

 

(2) A közgyűlésen kérdésre adott válasz elfogadásával kapcsolatban először a kérdést feltevő 

képviselő 2 percben hozzászólást tehet, majd hozzászólástól függetlenül „igen” vagy 

„nem” felelettel nyilatkozik a kérdés elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról.”  

 

14.  § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 36. § (5) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„36. § 

 

(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó kitüntetés, cím adományozása ügyében - akár egy, akár 

több személy (jelölt) kiválasztására irányul a szavazás - a közgyűlés úgy dönt, hogy 

valamennyi, a határozati javaslatban szereplő személyre szavaznak és az a jelölt válik 

kitüntetetté, aki megkapja a kitüntetési rendeletben meghatározott számú, a kitüntetés, cím 

odaítéléséhez szükséges minősített többségű szavazatot. Amennyiben a minősített többségű 

szavazatban részesített jelöltek száma több, mint a külön rendeletben meghatározott,  adható 

kitüntetések száma, akkor a minősített többségű döntések során leadott „igen” szavazatok 

számát kell figyelembe venni. Az egyenlő számú támogató szavazatok esetén az érintettekkel 

kapcsolatosan újra szavazást kell tartani és a több minősített többségű „igen” szavazatban 

részesített jelölt válik kitüntetetté.” 

 

15. § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 39. § (2)-(3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„39. § 

 

(2) A titkos szavazást a Pénzügyi és Jogi Bizottság - amennyiben a Pénzügyi és Jogi 

Bizottság nem alakult meg, úgy az alakuló ülésen megválasztott Ideiglenes Bizottság - 

legalább 3 közgyűlési tagja - mint szavazatszámláló bizottság - bonyolítja le. Ha a 

közgyűlésen háromnál kevesebb bizottsági tag van jelen, a közgyűlés egyedi döntéssel 3 

főre a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti.” 
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(3) A titkos szavazás lebonyolításának szabályai: 

a) A Pénzügyi és Jogi Bizottság ismerteti a szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat, 

amelyeken „IGEN”, „NEM”, „TARTÓZKODIK” alternatíva szerepel. 

b) A szavazás a közgyűléstől külön helyiségben történik, a bizottság előtt, választási urna 

igénybevételével. 

c) A választási urnába az elsőként szavazó közgyűlési tag a szavazás megkezdése előtt a 

bizottság jelenlétében ellenőrző lapot helyez, majd az urnát lezárja. 

d) A közgyűlés tagjai aláírásukkal igazolják a szavazás megkezdése előtt a szavazólap 

átvételét a bizottság kijelölt tagja előtt, a bizottság kijelölt tagja a szavazólapot a 

közgyűlés tagja előtt, az átvételkor bélyegzőlenyomattal látja el. 

e) A szavazás után a bizottság megállapítja az urna sértetlenségét, felnyitja az urnát, 

összeszámolja a szavazatokat, megállapítja a választási eljárásról szóló 2013. év 

XXXVI. törvényben (Ve.) foglaltaknak megfelelően az urnában lévő szavazatok 

számát, a hiányzó szavazatok számát, az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, 

az „igen”, a „nem” és a „tartózkodik” szavazatok számát, majd a választások 

eredményét. 

f) A bizottság a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 

- választás típusát, a szavazás időpontját, 

- a bizottság jelenlévő tagjainak nevét és tisztségét, a jegyzőkönyvvezető 

feltüntetését, 

- a szavazás során felmerült körülményeket, 

- a szavazás során tett megállapításokat és hozott határozatokat, 

- az urnában lévő szavazatok számát, a hiányzó szavazatok számát, az érvényes 

és érvénytelen szavazatok számát, az „igen”, a „nem” és a „tartózkodik” 

szavazatok számát, a szavazás eredményességének, vagy 

eredménytelenségének tényét, 

- a szavazás eredményét. 

g) A szavazásról készített jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírják. 

h) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a közgyűlésnek. 

i) A szavazólapokat a szavazást követő 30 napon belül meg kell semmisíteni, a 

megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.” 

 

16.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 40. § (5) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„40. § 

 

(5) A közgyűlés döntéseit meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek, a közgyűlés 

rendeleteit és érdemi döntéseit ki kell hirdetni, közzé kell tenni a Somogy Megyei 

Közgyűlés hivatalos lapjában. Az azonnal kihirdetésre kerülő önkormányzati döntések 

megjelenésének helye a Hivatal hirdetőtáblája. A döntések megtekintése biztosított a 

hivatalnál ügyfélfogadási időben, valamint a megyei önkormányzat elektronikus 

honlapján (www.som-onkorm.hu).” 

 

17. § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 41. § kiegészül a 

következő (4) bekezdéssel: 
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„41. § 

 

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a közgyűlés döntéshozatala saját 

tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul.” 

 

18.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 43. § (6) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„43. § 

 

(6) A pénzügyi és vagyoni kihatású önkormányzati rendelet-tervezeteknél a Pénzügyi és Jogi 

Bizottság véleményét ki kell kérni. A rendelet-tervezeteket a rendelet témája szerint az 

illetékes bizottságnak véleményeznie kell.” 

 

19.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 56. § (1) bekezdés a) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„56. § 

 

(1) A közgyűlés a következő állandó bizottságokat hozza létre az alábbiak szerint: 

 

a) Pénzügyi és Jogi Bizottság, 7 tagú (4 fő közgyűlési tag, 3 fő nem közgyűlési tag)”  

 

20. §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 58. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„58. § 

 

(1) A bizottságok a közgyűlés éves munkatervének II. pontja szerint működnek. A 

munkatervet valamennyi közgyűlési tag megkapja.” 

 

21.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 61. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„61. § 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a bizottság döntéshozatala saját 

tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul.” 

 

22.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 64. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„64. § 

 

(1) A bizottságok működésük részletes szabályait - az SZMSZ-ben meghatározott keretek 

között – ügyrendet alkotva maguk határozhatják meg.” 

 

23.  § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 65. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„65. § 

 

(1) A közgyűlés elnöke megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el. A közgyűlés 

határozatában rögzíti illetményét a Mötv. szabályai alapján és gyakorolja a munkáltatói 

jogokat a Mötv. 19. § b) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogok kivételével, amelyeket a 

Pénzügyi és Jogi Bizottság gyakorol.” 

 

24.  § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 66. § (1) bekezdés a) 

pontjának utolsó francia bekezdése kiegészül egy mondattal az alábbiak szerint:  

 

„66. § 

(1) 

a) 

- 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 3 MFt-ot 

nem haladja meg, illetve a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok benyújtására a 

közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett.” 

 

25.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 71. § (1) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„71. § 

 

(1) A közgyűlés "Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal" elnevezéssel egységes hivatalt hoz 

létre. A Hivatal az önkormányzat munkaszervezete, amely ellátja az önkormányzat 

működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat, valamint végrehajtja a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti, Somogy Megyei Önkormányzat, mint 

konzorciumi partner által kötött konzorciumi szerződésekben vállalt kötelezettségekből 

eredő feladatokat.” 
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26. § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 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 irodavezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 236. § (5) bek. c) pontja szerint osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői 

kinevezésnek minősül. Szükség esetén az irodavezető helyettesítésére irodavezető 

helyettesi kinevezés adható, melynek feltételeit Közszolgálati Szabályzatban kell 

szabályozni Az irodavezetőket a közgyűlés elnökének egyetértésével a jegyző nevezi ki, a 

kinevezést követően tájékoztatja a közgyűlést.” 

 

27. § 
 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 73. § (3) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„73. § 

 

(3) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok részére információ ellátást a 

Somogy Megyei Önkormányzat közlönyének a megyei önkormányzat honlapján történő 

közzétételével biztosít.” 

 

28.  § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 80. § (4) bekezdés és (5) 

bekezdés első mondataiban a „Pénzügyi Bizottság” elnevezés „Pénzügyi és Jogi Bizottság” 

elnevezésre változik. 

29.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 82. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„82. § 

 

 

(1) Interpelláció: a közgyűlés vagy szervei hatáskörébe tartozó ügyben valamely probléma 

felvetése és kifejtése a közgyűlés soros ülésén és ezzel kapcsolatos kérdés 

megfogalmazása a közgyűlés bizottságaihoz, elnökéhez, alelnökéhez, tanácsnokokhoz 

vagy a jegyzőhöz.” 

 

30.  §  

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 82. § (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„82. § 

 

(9) Kérdés: a képviselő a közgyűlés soros ülésén a közgyűlés elnökéhez, az alelnökökhöz, a 

bizottság elnökéhez és a jegyzőhöz a közgyűlés vagy szervei feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyekben kérdést intézhet.” 

 

31. § 

 

(1) A Rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontja, 36. § (6) bekezdése, valamint a 71. § (9) 

bekezdése hatályát veszti. 

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

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  

(6)  E rendelet a kihirdetésének napján 2016. december 10-én lép hatályba és 2016. 

december 11-én hatályát veszti.  

 

 

 

Dr. Sárhegyi Judit s. k. Biró Norbert s. k. 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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1.  melléklet a 12/2016.(XII.10.) önkormányzati rendelethez 

Az SZMSZ 1. sz. melléklete 

 

A KÖZGYŰLÉS ELÉ KERÜLŐ ELŐTERJESZTÉSEK FŐBB SZABÁLYAI 

 

I. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉSEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 

1) Az előterjesztés címét és előadóját a munkaterv határozza meg. 

 

2) A megyei közgyűlés ülésére kerülő előterjesztés két részből áll: 

 

a) az első rész tartalmazza: 

- az előterjesztés címét, tárgyát, 

- az előzményeket, 

- a tárgykört érintő jogszabályokat, 

- a döntési alternatívákat, azok indokait és várható - gazdasági, társadalmi, politikai - 

hatásait, 

- az előkészítésben résztvevőket, az eltérő véleményeket, 

 

b) a második rész tartalmazza: 

- a határozati javaslatot, 

- a végrehajtásért felelősök megnevezését, 

- a határidőt és a részhatáridőket, 

- a korábbi hasonló tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére vagy 

érvényben tartására vonatkozó rendelkezést. 

 

3) Ez alól kivételt képez a tájékoztató tartalmú előterjesztés, amelynél nem kell határozati 

javaslatot kidolgozni. 

 

4) Szóbeli előterjesztéseknél is a 2) pontban foglalt követelményeket figyelembe kell venni. 

 

II. 
 

AZ ELŐTERJESZTÉSEK FORMAI KÖVETELMÉNYEI 
 

- Az előterjesztés tartalmazza a fejrészt, az ügyiratszámot, az előterjesztés munkatervvel 

azonos címét, az előterjesztő nevét, az előterjesztés készítőjének nevét, a jegyző 

jóváhagyását, valamint a jegyző törvényességi észrevételét. 

- Az előterjesztés terjedelme a határozati javaslattal együtt, mellékletek nélkül 10 oldal 

lehet. Az előterjesztéshez mellékletek csatolhatók. A terjedelmi korlátok túllépéséhez a 

jegyző engedélye szükséges. 

- Az előterjesztéseket A/4. nagyságban kell készíteni a jegyzői utasításban foglaltak szerinti 

formában, ügyelve az áttekinthetőségre. 

- Kerülni kell az idegen szavak, szakkifejezések, a megértést akadályozó hivatali szakmai 

nyelv használatát, de a jogszabályok által meghatározott jogi szavak használatára törekedni 

kell. 

47 
_____________________________________________

                                                Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________

                           2017/1. 
____________________



13 

 

 

- A határozati javaslat határidejét év, hó, napban kell meghatározni, az így meghatározott 

időpont végrehajtásról történő beszámolásnak is az időpontját jelenti. 

- A hosszabb távra feladatot meghatározó határozati javaslatnál kivételesen alkalmazható a 

folyamatos határidő megjelölése, de ekkor is meg kell határozni a végrehajtásról szóló 

időközi, illetve végső jelentéstétel határidejét. 

- A döntés végrehajtásáért lehetőleg egy felelőst kell megjelölni, több felelős esetén meg 

kell határozni a koordinációért felelős személyt is. 

 

III. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉSEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 

 

1. A munkatervben és a munkaterven kívül javasolt előterjesztések előkészítésének részletes 

szabályait és a határidőket is a közgyűlések előkészítésére készített jegyzői rendelkezés 

tartalmazza. 

2. A vezetői koordináció elé kerülő előterjesztések előkészítéséért, az abban foglaltak 

megalapozottságáért, a munkatervben, valamint a jegyzői rendelkezésben meghatározott 

egyeztetésekért az előterjesztés készítője a felelős. 

3. A munkatervben nem szereplő előterjesztések közgyűlés elé terjesztéséhez a közgyűlés 

elnökének engedélye szükséges. 

4. Az előterjesztéseket - az előzetes egyeztetések után - a jegyzői rendelkezésben megjelölt 

határidőben kell vezetői koordinációra és törvényességi felülvizsgálatra benyújtani. 

5. Az előterjesztés készítője a vezetői koordináció, valamint a jegyzői törvényességi 

észrevételek alapján az előterjesztést azonnal köteles átdolgozni. Amennyiben a 

törvényességi észrevétel alapján az átdolgozás nem történik meg, úgy a jegyző a 

törvényességi észrevételét az előterjesztéshez csatolja. 

6. Az előterjesztéseket (közgyűlési, bizottsági) a jegyzői rendelkezésben meghatározottak 

szerint kell az Önkormányzati és Jogi Irodára egy eredeti példányban eljuttatni a 

szükséges aláírásokkal együtt. Az Önkormányzati és Jogi Iroda gondoskodik az 

előterjesztéseknek a közgyűlési tagok, a bizottságok és a közgyűlésre meghívottak 

részére való eljuttatásáról. 

7. A közgyűlésre az egyes napirendekre külön meghívandó személyekre az előterjesztés 

elkészültével egyidejűleg az előterjesztés készítőjének kell javaslatot tenni a név, 

beosztás és cím megjelölésével. A meghívottak köréről a tisztségviselők döntenek. 

8. A testületi ülésen a jegyző törvényességi felülvizsgálata után és csak a közgyűlés 

elnökének engedélyével lehet előterjesztést kiosztani. 

9. Az egyes napirendekhez a bizottságok módosító indítványát haladéktalanul, de legkésőbb 

a bizottsági ülést követő napon, kell eljuttatni az Önkormányzati és Jogi Irodára. Egyes 

napirendenként tartalmaznia kell a bizottság véleményét, külön a módosító és kiegészítő 

indítványt, valamint a módosító, kiegészítő indítvánnyal kapcsolatban az előterjesztő 

véleményét (elfogadásra vagy elutasításra javasolja), illetve pénzügyi témájú 

előterjesztéseknél a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményét. 

 

IV. 

 

AZ EGYES ELŐTERJESZTÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK 
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1) A közgyűlés bizottságai által készített előterjesztések tartalmi követelményeinek az 

érvényesítésére a bizottság elnöke, a formai követelményeknek az érvényesítéséért a 

bizottság titkára felelős. 

2) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság beszámoltatása esetén a beszámolóval 

szemben támasztott követelményeket a jegyző határozza meg. Amennyiben a 

beszámolóhoz kiegészítő előterjesztést kell készíteni és szükség szerint döntési 

javaslatokat kidolgozni, ezért az illetékes belső szervezeti egység vezetője a felelős. 

3) Az előterjesztések tartalmi és formai követelményeinek érvényesítéséért az érintett belső 

szervezeti egység vezetője is felelős. 

 

V. 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1) A testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok az önkormányzat informatikai 

rendszerében, valamint az önkormányzat honlapján /www.som-onkorm.hu/ kerülnek 

elhelyezésre az erre vonatkozó alkalmazói program alapján. 

 

2) A lejárt közgyűlési határozatok végrehajtása: 

a) A közgyűlési határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelynek alapján figyelemmel 

kell kísérni a végrehajtást. 

b) A határozat végrehajtásáról a megjelölt határidő lejártát követő ülésen kell 

beszámolni. 

c) A határozatban megjelölt felelős a végrehajtásról szóló beszámoló jelentést a 

jegyzőnek mutatja be. 

d) Amennyiben a tisztségviselők és a bizottságok felelősek a határozat végrehajtásáért, 

úgy a végrehajtásról szóló jelentéseket a téma szerint illetékes irodavezető, illetve a 

bizottság titkára készíti elő. 

e) A határozat végrehajtásáról készített jelentés tartalmazza a határozat további sorsára 

vonatkozó javaslatot is (hatályban tartás, módosítás, hatályon kívül helyezés stb.). 

 

3) A két ülés közötti vezetői tevékenységről szóló tájékoztatót a tisztségviselők részanyagai 

alapján a jegyzői titkárnő állítja össze. 

 

4) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a közgyűlés elnöke és a 

jegyző esetében az Önkormányzati és Jogi Iroda, a bizottságok esetében a bizottság titkára 

készíti elő. 
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2. melléklet a 12/2016.(XII.10.) önkormányzati rendelethez 

Az SZMSZ 4. sz. melléklete 

 

A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

A. 

 

VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

A bizottságok:  

 

1) Feladatkörükben előkészítik és véleményezik a megyei közgyűlés döntéseit, szervezik 

és ellenőrzik a döntések végrehajtását, feladatkörükben ellenőrzéseket végezhetnek. 

2) Előkészítik és benyújtják a közgyűlésnek a közgyűlés által meghatározott 

előterjesztéseket.  

3) Tevékenységi területüket illetően véleményezhetik a költségvetési rendeletet és 

zárszámadást.  

4) Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyűlés programjait és munkatervét. 

Kezdeményezhetik - napirend megjelölésével - a közgyűlés összehívását. 

5) Javasolják és véleményezik a működési területüket illetően a Mötv. és  az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezett közgyűlési felterjesztéseket. 

6) Döntenek a bizottság alelnöke és tagjai esetén a bizottsági döntéshozatalból való kizárás 

ügyében. 

7) Ellenőrzik az önkormányzati hivatalnak a testületi döntések előkészítésére, 

végrehajtására vonatkozó munkáját. Szükség szerint közgyűlési elnöki intézkedést 

kezdeményeznek.  

8) Javaslatot tesznek a megyei közgyűlés által adományozható kitüntető címre és díjakra.  

9) Javaslatot tesznek a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai formáira, tartalmára.  

10) Véleményezik a közfeladat önkéntes felvállalására vonatkozó javaslatot.  

11) A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttműködnek, szükség szerint 

együttes ülést tartanak.  

12) Kezdeményezik a közgyűlés elnökénél helyi népszavazás elrendelését. 

 

B.  

 

A PÉNZÜGYI ÉS JOGI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 

1.  Átruházott hatásköre: 

1.1  Jóváhagyja a megyei önkormányzati hivatalra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és az 

éves ellenőrzési jelentést.  

1.2 Gyakorolja az SZMSZ-ben és az önkormányzati vagyonrendeletben számára 

meghatározott átruházott hatásköröket. 

1.3  A közgyűlés elnöke tekintetében gyakorolja az Mötv. 19. § b) pontjában 

meghatározott egyéb munkáltatói jogokat. 
 

2. Saját hatásköre (Mötv.): 

2.1  Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös 

tekintettel a saját bevételekre.  

2.2  Figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonának változását (növekedés, csökkenés), 

értékeli az azt előidéző okokat.  
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2.3  Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát. 

2.4  Az önkormányzatnál ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati 

rend és bizonylati fegyelem érvényesítését. 

2.5  Az önkormányzati hivatalnál végzett vizsgálatainak a megállapításait haladéktalanul 

közli a közgyűléssel. Ha a közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a 

vizsgálati jegyzőkönyvet a bizottság észrevételeivel együtt megküldi az Állami 

Számvevőszéknek. 

2.6  Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló 

kezdeményezéseket és az eljárás eredményéről a közgyűlést tájékoztatja (2000. évi 

XCVI. törvény 9. § (2) bek.). 

2.7  Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a velük egy háztartásban 

élő családtagjaik vagyonnyilatkozatait (2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bek.). 
 

3. Egyéb feladatköre: 

3.1  Véleményezi az egyéb pénzügyi kihatású előterjesztéseket, állást foglal 

pénzmaradvány visszaadásáról. 

3.2.  Vizsgálja a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok pénzügyi 

feltételeit. 

3.3  Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel együttműködést 

alakít ki. 

3.4 Ellátja a közgyűlésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági 

teendőket. 

 

C.  

 

A TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

1. Átruházott hatásköre: 

1. A két soros közgyűlés között, amikor soron kívüli közgyűlés összehívása nem 

lehetséges, valamint a közgyűlés ülésezési szünetében dönt halaszthatatlan esetben a 

közgyűlés hatáskörébe tartozó, területfejlesztéssel, területi tervezéssel, 

programozással, koordinációval, vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, kivéve az 

át nem ruházható hatásköröket.  

 

2. Saját hatásköre: 

1. Közreműködik a decentralizált pályázati rendszer működésének felügyeletében, a 

korábban a megyei területfejlesztési tanács, valamint regionális fejlesztési tanács 

hatáskörébe tartozó előirányzatok vonatkozásában meglévő támogatási 

szerződésállománnyal kapcsolatban felmerülő ügyekben a közgyűlési döntéseket 

véleményezi. 

2. Előkészíti és véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót-, és fejlesztési 

programot, továbbá a megyei területrendezési tervet az országos és a kiemelt 

térségekre vonatkozó tervekkel összhangban. 

3. Gondoskodik a fenti dokumentumok közötti összhang biztosításáról. 

4. Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának nyomon 

követésében és értékelésében. 

5. Előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési 

programokat, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti 

fejlesztési stratégia kidolgozásában. 
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6. Közreműködik a települések fejlesztési tevékenységének koordinálásában a települési 

önkormányzatok felkérése alapján. 

7. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. 

8. Az önkormányzati hivatal közreműködésével kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, 

területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági 

szereplőkkel. 

9. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források felhasználásának 

megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek és uniós tervek). 

10. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 

adottságait. 

11. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a megyei 

területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangjáról. 

12. Előzetesen véleményezi a területi információs rendszer kialakításával és 

működtetésével kapcsolatos döntéseket. 

13. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 

megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és 

értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a 

programok megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében. 

14. Véleményezi az operatív programokat, részt vesz azok előkészítésében. 

15. Megtárgyalja a megyei hulladékgazdálkodási tervet. 

 

D. 

 

A SOMOGY MEGYEI TOP PROJEKT BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

1. Átruházott hatásköre: 

 

 Területi kiválasztási eljárásrendben benyújtott és megvalósított projektek döntés 

előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok esetében, a felállítandó Döntés 

Előkészítő Bizottság ülésére a közgyűlés által jelölt tag döntés-előkészítő bizottsági döntési 

javaslatának megtárgyalása, és határozathozatal a Döntés-előkészítési Bizottságban 

leadható szavazatról. 
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3.melléklet a 12/2016.(XII.10.) önkormányzati rendelethez 

Az SZMSZ 5. sz. melléklete 

 

 

A KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS KAPCSOLATAI 

 

Regionális 

Területfejlesztési 

Konzultációs Fórum 

(régió megyei 

közgyűlésének elnökei) 

 

A megyei közgyűlés elnöke 

 Megyei Területfejlesztési 

Konzultációs Fórum 

(megyei közgyűlés, megyei  

jogú város közgyűlése 

működteti) 

 

       

       

  A megyei közgyűlés  

alelnöke(i) 

   

     

       

      

  

 

  

 

   Bizottságok 

Funkcionális bizottság 

 

Szakmai bizottság 

Pénzügyi és Jogi Bizottság Területfejlesztési Bizottság  

Somogy megyei TOP Projekt Bizottság 
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4. melléklet a 12/2016.(XII.10.) önkormányzati rendelethez 

Az SZMSZ 6. sz. melléklete 

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: gazdasági vezető 

 

Területfejlesztési Iroda 
Vezeti: területfejlesztési irodavezető  

 

- megyei főépítészi teendők 

 

Projektfejlesztési- és 

menedzsment Iroda 
Vezeti: projektfejlesztési 

irodavezető 

- vagyongazdálkodás: 

(ingó, ingatlan hasznosítás, 

üzemeltetés) 

- biztosítások kezelése 

- gondnoki teendők szervezése 

- Kaposvári vigasságok terének 

üzemeltetése 

- SMÖ, SMÖH, önkormányzati 

társulás, nemzetiségi önkormányzatok 

költségvetési, pénzügyi, számviteli 

feladatai 

- pénztári feladatok 

- választási pénzügyi feladatok 

- pályázatok pénzügyi feladatai 

 

- 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, testvérkapcsolat 

- Hungarikum Bizottsággal kapcsolatos 

feladatok 

- projekt előkészítés, tervezés 

- TOP közbeszerzési eljárások 

lefolytatása 

- műszaki ellenőri szolgáltatás 

- projektmenedzsment 

- könyvvizsgálat 

- nyilvánosság 

- egyéb TOP-hoz kapcsolódó 

feladatok 

- nemzetközi projektek  
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II. rész  

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

HATÁROZATAI 

 

 

53/2016.(X.26.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2016. októ-

ber 26-i soron kívüli ülés napirendi pontját.  

 

54/2016.(X.26.) közgyűlési határozat 

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. szétválásos beolvadással történő 

megszűnéséről 

  

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a megyei önkor-

mányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabálya-

iról szóló 5/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Vagyonrendelet) 13. § (6) bekezdé-

sében foglaltak alapján jóváhagyja a Dél-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökség szétválási szer-

ződését az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 

szétválási szerződés-tervezet és annak mellékletei 

alapján az előterjesztés szerinti tartalommal.  

 E szerint a Közgyűlés hozzájárul a DDRFÜ Nonp-

rofit Kft. szétválásához, melynek formája a Somogy 

Megyei Önkormányzat tag tekintetében beolvadá-

sos különválás 2016. július 31-i mérleg-

fordulónappal a szétválási szerződés szerint.  

 A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a 

DDRFÜ Nonprofit Kft. taggyűlésén a szétválási 

szerződés tervezetet megtárgyalja, és annak elvei-

nek megtartásával a tagok további megegyezéseit is 

figyelmébe véve hozzájáruljon annak módosításá-

hoz, majd a taggyűlésen a szétválás (különválás) 

tekintetében támogató szavazatot adjon le, illetve az 

ezen döntésből fakadó minden szükséges intézke-

dést- és jognyilatkozatot megtegyen, a szétválási 

szerződést aláírja. A szétválásról a Közgyűlést tájé-

koztatni kell.  

 

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Határidő:  folyamatos, de legkésőbb 2016. decem-

 ber 31., ennek híján a szétválás 

 cégbírósági bejegyzésekor  

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a 

szétváló DDRFÜ Nonprofit Kft. beolvadásos 

különválás jogcímén történő szétválása alapján - a 

Somogy Megyei Önkormányzat tag tekintetében - a  

jogutód a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért 

Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit 

Kft. 2016. december 31-től kezdődő hatállyal, 

ennek hiányában az illetékes Törvényszék, mint  

cégbíróság jogerős változásbejegyző  végzésének 

meghozatala napjától kezdődő hatállyal.  

A Közgyűlés elfogadja a Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, 

Oktatási Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletét 

képező szétválási szerződés-tervezet 2. sz. 

melléklete alapján.  

A társaság felemeli a Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, 

Oktatási Nonprofit Kft. törzsbetétjét 3 000 000 Ft-

ról 6 000 000 Ft-ra a társaság alapító okiratának 

fentiek szerinti módosításával egyidejűleg a Ptk. 

3:198. § alapján. A törzstőke emelés 3 000 000 Ft 

összege pénzbeli hozzájárulás. Az üzletrész 

kizárólagos tulajdonosa a Somogy Megyei 

Önkormányzat a különválásos beolvadás fentiek 

szerinti hatálybalépésével egyidejűleg, annak 

következményeként. 

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

55/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2016. de-

cember 9-i ülés napirendi pontjait.  

 

56/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

 

A két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a két 

közgyűlés között eltelt időszak munkájáról, és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

előterjesztést. 

 

Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a folyamatban lévő 

határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő: folyamatosan 

 

Az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben 

meghatározott megyei önkormányzati tevékenység 

ellátásához megelőlegezési kérelem benyújtásáról 

 

57/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés módosítja a Konzorciu-

mi szerződés megkötéséről a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló 

projekteknél tárgyban hozott 9/2016.(III.30.) közgyűlé-

si határozat 2./ pontját, mely alapján utasítja a Somogy 

Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a pro-

jektek előkészítését, benyújtását, megvalósítását a 

Hivatal Projektfejlesztési- és menedzsment Irodájának 

bevonásával végezze el figyelembe véve a 2014-2020. 

programozási időszakban az egyes európai uniós ala-

pokból származó támogatásának felhasználásának 

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

55 
_____________________________________________

                                                Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________

                           2017/1. 
____________________



 

fejezetének összeférhetetlenségi szabályait összhang-

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

 

Felelős:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

Határidő:  folyamatos 

 

58/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

 

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 ellátása folytán megvalósí-

tóként részt vesz, az Uniós fejlesztések fejezetbe tarto-

zó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 

rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.), és annak módosí-

tásáról szóló 72/2016. (III. 31.) Kormányrendeletekben 

biztosított lehetőség alapján megelőlegezési kérelmet 

nyújt be a megyei önkormányzat részére visszatéríten-

dő hazai támogatás biztosítására, és felhatalmazza 

Elnökét az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtéte-

lére, kötelezettségek vállalására. A Somogy Megyei 

Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a megelőlegezési 

kérelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint az annak 

végrehajtásából eredő feladatokat a Projektfejlesztési- 

és menedzsment Iroda bevonásával lássa el.  

 

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 Határidő:  értelem szerint  

 

59/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 2017. évi 

munkatervéről 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés a 2017. évre szóló mun-

katervét az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 
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1. melléklet az 59/2016.(XII.9.) közgyűlési határozathoz 

 
 

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2017. évi munkaterve 
 

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

meghatározott feladatokat, megvalósításuk érdekében 2017. évben a következő témákat tűzi 

napirendjére, és az alábbi feladatokat határozza meg a bizottságoknak: 

 

I. 

 

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSTERVE 

 

JANUÁR 6.  

 

Megyenapi ünnepi közgyűlés (kitüntetések átadása) 

 

FEBRUÁR  

 

Közmeghallgatás 

 

Tájékoztató az épített és a természeti környezet védelme, különös tekintettel a Duna-Dráva Nemzeti 

Park területén folyó gazdasági tevékenységre és a termőföldet kizsigerelő energia ültetvények  

folyamatos telepítésére 

Előadó: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vezetője 

 

1. Tájékoztató a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

4. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

Előadó:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  
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6. Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány Alapító Okiratának 

módosításáról, valamint a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 

tevékenységének beszámolójáról 

Előadó:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 

7. Előterjesztés Somogy megye 2016. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2017. évi 

nemzetközi tervről 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke  

 

8. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tartandó igazgatási szünetek 

elrendeléséről 

Előadó:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző  

 

ÁPRILIS 
 

Tájékoztató - a TOP-os források felhasználása miként segítheti a megye gazdasági fejlődését, éves 

munkahelyek létrejöttét 

Előadó: Móring József Attila fejlesztési biztos 

 

1. Tájékoztató a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

3. Előterjesztés a 2016. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

5. Előterjesztés az ITP módosításáról 

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

6. Előterjesztés a DDRFÜ Nkft. jogutód nélküli megszűnésének lezárultáról és a jogutód 

szervezet működéséről 

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

7. Előterjesztés a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójáról, 2017. évi üzleti tervéről, valamint Alapító Okiratának módosításáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

8. Előterjesztés a megyei tartalék terhére történő pályázat benyújtásáról 

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 
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9. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. évi munkájáról, a közbiztonság 

helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről 

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

Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

10. Beszámoló a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

JÚNIUS 

 

Tájékoztató a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának Somogy 

megyében folytatott egészségmegelőző tevékenységéről 

Előadó: Dr. Fadgyas Erzsébet főosztályvezető, megyei tisztifőorvos 

 

1. Tájékoztató a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

3. Előterjesztés a DDOP pályázat keretében folytatott Kaposvári vigasságok tere 

üzemeltetéséről 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

4. Beszámoló a Somogy Megyei Értéktár Bizottság munkájáról 

Előadó:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

5. 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 

 

1. Tájékoztató a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 
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4. Előterjesztés a megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaság tevékenységéről 

a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

5. Előterjesztés kitüntető díjak adományozásáról (zárt ülés) 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

DECEMBER 
 

1. Tájékoztató a két közgyűlés között eltelt időszak munkájáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

3. Előterjesztés az ITP módosításáról 

Előadó: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

4. Beszámoló a Somogy Megyei Értéktár Bizottság munkájáról 

Előadó:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Közgyűlés 2018. évi munkatervéről 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

   Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

 

6. Előterjesztés a DDOP pályázat keretében folytatott Kaposvári vigasságok tere 

üzemeltetéséről 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

7. Beszámoló a közgyűlés által delegált személyek tevékenységéről 

Előadó:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 

Egyéb lehetséges napirendek: 
 

- Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal által kezelt decentralizált 

célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről. 

- Döntés aktuális pályázatokról. 

- 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 tisztségviselői tevékenységről. 

- 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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60/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt de-

centralizált célelőirányzatok terhére kötött támoga-

tási szerződések módosítási kérelmeiről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés a jelen határozat 

mellékletében (1. számú melléklet) szereplő pá-

lyázat vonatkozásában hozzájárul a támogatási 

szerződés lezárásához, valamint a biztosíték törlé-

séhez, tekintettel az egyes 2009. évi decentralizált 

önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési cé-

lú, valamint egyes 2009. évi központi előirány-

zatok felhasználásának részletes szabályairól szó-

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

2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 

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

takra. 

 

  Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

             Határidő:  értelem szerint 

 

2. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését 

a Kedvezményezettek és a Magyar Államkincstár 

részére. 

 

             Felelős:  Biró Norbert, 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 2008 LEKI 140005308L Zákányfalu Község 

Önkormányzata

Önkormányzati hivatal 

épületében 

burkolatfelújító 

munkák 

2009.06.01 2014.05.31 2016.11.08

Támogatási szerződés 

lezárható, valamint a 

felhatalmazó levél 

törölhető.

                                                                                                                                                             1. melléklet a 60/2016.(XII.9.) közgyűlési határozathoz
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61/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

 

Somogy Megye Integrált Területi Programja 

módosításáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés - az 1. számú melléklet 

szerint - elfogadja Somogy Megye Integrált Területi 

Programjának módosított változatát, és felkéri a köz-

gyűlés elnökét, hogy küldje meg azt a Nemzetgazdasá-

gi Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért 

Felelős Helyettes Államtitkárságának.  

 

Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal  
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KÉSZÍTETTE: 

SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

2015. ÁPRILIS 

FELÜLVIZSGÁLVA: 2016. JÚNIUS 

SOMOGY MEGYE 

INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 

65 
_____________________________________________

                                                Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________

                           2017/1. 
____________________



2 

 

 

 

 

Cím Somogy megye Integrált Területi Programja 

Verzió 2.2 (2016. decemberi felülvizsgált változat) 

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: 

Baloghné Molnár Ida, területfejlesztési irodavezető 

imolnar@som-onkorm.hu 

+36-30/400-6496 

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: 

Azonosító 
Kritérium 

megnevezése 
Tartalmi magyarázat 

1.  
Illeszkedés a TOP 

céljaihoz 

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét 

céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó 

indikátorokhoz való hozzájárulás. 

2.  
Szakmai indokoltság, 

igény és kihasználtság 

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. 

Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy 

igényfelmérés és kihasználtsági terv. 

3.  Megalapozottság 

A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés 

kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben 

megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a 

benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek 

megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek 

teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan. 

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

működtetés milyen kockázatokat hordoz. 

5.  Projekt komplexitása 
A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes 

hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. 

6.  Hatás 

A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, 

illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a 

beavatkozás a hatását. 

7.  Integrált megközelítés 

Az ágazati OP-k projektjeihez illetve a TOP más 

intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett 

fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása. 

8.  Fenntarthatóság 

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként 

megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább 

pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az 

alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a 

környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az 

energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló 

energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó 

megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az 

ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, 
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Azonosító 
Kritérium 

megnevezése 
Tartalmi magyarázat 

lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a 

projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges 

pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási 

támogatást nem igényelnek. 

9.  Esélyegyenlőség 

A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, 

hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen 

társadalmi csoport számára sem. 

10.  Költséghatékonyság 
A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 

költségvetéssel tervezett. 

11.  Eredményesség 
A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns 

indikátorteljesítéshez. 

 

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: 

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 A kritérium alapján a IGEN / NEM 
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növekedéshez beavatkozások gazdasági 

növekedéshez történő 

hozzájárulása kerül mérlegelésre. 

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 

eredményező termékek 

előállítására 

A kritérium alapján a 

beavatkozások gazdasági 

versenyképesség növekedéséhez 

történő hozzájárulása kerül 

mérlegelésre. 

IGEN / NEM 

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 területi célok hangsúlyosabb elérésének biztosítása érdekében az Integrált Területi Program 

intézkedésrendszerén belül az eredményekhez leghatékonyabb hozzájárulást biztosító 

fejlesztési területeken földrajzi beavatkozási célterületként kerülnek kijelölésre egyrészt a 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései (elsősorban a turisztikai célú intézkedés esetében), 

valamint a 106/2015 (IV.23.) Korm. rendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő 

járások (elsősorban a gazdaságfejlesztési célokat közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló 

intézkedések esetében). 

 

  

1. számú térkép: Komplex programmal fejlesztendő járások 
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2. számú térkép: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe 

A megyei területfejlesztési programban megjelölt földrajzi célterületek területi 

kapcsolatrendszerét, integráltságát az alábbi térkép (stratégiai térstruktúra) is 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  

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 (Mrd Ft) 

A megye forráskeretének 

megoszlása TOP prioritások 

között (Mrd Ft) 

Az egyes TOP prioritásokon 

belüli intézkedések közötti 

forrásmegoszlás (Mrd Ft) 

114,354 71,328 51,126 61,642

A megye TOP 

forráskeretének megosztása 

prioritásonként és 

intézkedésenként a TOP 

belső arányok szerint  (Mrd 

Ft)

6,221 3,880 2,781 3,353

Az egyes TOP prioritások 

közötti saját igényeken 

alapuló forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

6,244 3,734 2,781 3,325

2015-ben meghirdetett 

források

(Mrd Ft)

3,500 3,000 2,781 2,200

2016-ban meghirdetésre 

kerülő források 

(Mrd Ft)

2,744 0,734 0,000 1,125

2017-ben meghirdetésre 

kerülő források 

(Mrd Ft)

0,000 0,000 0,000 0,000

16,084

298,450

 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 

16,236
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A tervezett forrásarány változások indoklása: 

Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

A sablon által automatikusan számított érték (c17 cella) helyett a 

1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került 

rögzítésre.

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

A sablon által automatikusan számított érték (d17 cella) helyett a 

1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került 

rögzítésre.

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés
Nem releváns

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

A sablon által automatikusan számított érték (f17 cella) helyett a 

1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került 

rögzítésre.

1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás 

elősegítésére

 

 

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása: 

 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 

6,244 3,734 2,781 3,325

Megyei 

Önkormányzat saját 

projekt

0,000 0,000 0,000 0,000

Földrajzi célterület 0,875 0,750 0,450 0,440

Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000 0,000

Kedvezményezetti 

csoport
0,000 0,000 0,000 0,000

Minden megyén 

belüli jogosult 

számára igényelhető

5,369 2,984 2,331 2,885

Forráskeret felhasználási 

módok 

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 

forrásmegosztás (Mrd Ft) 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére
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1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

106/2015 (IV.23.) Korm. 

rendelet szerinti komplex 

programmal fejlesztendő 

járások

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

települései

106/2015 (IV.23.) Korm. 

rendelet szerinti komplex 

programmal fejlesztendő 

járások

106/2015 (IV.23.) Korm. 

rendelet szerinti komplex 

programmal fejlesztendő 

járások

A megyei 

területfejlesztési 

koncepcióban 

megfogalmazott, 

hozzájárulás a megye 

felzárkóztatásához és a 

belső területi 

kiegyenlítődéshez cél 

hatékonyabb elérését 

segíti elő.

Somogy megye területfejlesztési 

programjában megfogalmazott területi 

célok (Balaton kiemelt üdülőkörzet 

komplex fejlesztése) teljesítésének 

elősegítése érdekében.

A megyei területfejlesztési 

koncepcióban 

megfogalmazott, 

hozzájárulás a megye 

felzárkóztatásához és a belső 

területi kiegyenlítődéshez 

cél hatékonyabb elérését 

segíti elő.

A megyei területfejlesztési 

koncepcióban 

megfogalmazott, 

hozzájárulás a megye 

felzárkóztatásához és a belső 

területi kiegyenlítődéshez 

cél hatékonyabb elérését 

segíti elő.

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

A forráskeret felhasználási módok 

indoklása

Intézkedés kódszáma

A forráskeret felhasználási módok 

részletezése

 

 

Somogy megye elmaradottabb térségeinek felzárkóztatása, valamint a területi kiegyenlítődés 

elősegítése érdekében az 1. prioritás keretében az 1.1. intézkedés forráskeretéből legalább 875 

M Ft-ot, az 1.3. intézkedés forráskeretéből legalább 450 M Ft-ot, továbbá az 1.4. intézkedés 

forráskeretéből legalább 440 M Ft-ot 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 keretéből 

legalább 750 M Ft-ot célszerű e térségre, mint a megye területfejlesztési programjában is 

kiemelt földrajzi célterületre allokálni. 
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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 (Mrd Ft) 
147,785

A megye forráskeretének 

megoszlása TOP prioritások 

között (Mrd Ft) 

8,040

Az egyes TOP prioritásokon 

belüli intézkedések közötti 

forrásmegoszlás (Mrd Ft) 

147,785

A megye TOP 

forráskeretének megosztása 

prioritásonként és 

intézkedésenként a TOP 

belső arányok szerint  (Mrd 

Ft)

8,040

Az egyes TOP prioritások 

közötti saját igényeken 

alapuló forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

8,040

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

8,040

2015-ben meghirdetett 

források

(Mrd Ft)

4,700

2016-ban meghirdetésre 

kerülő források 

(Mrd Ft)

3,340

2017-ben meghirdetésre 

kerülő források 

(Mrd Ft)

0,000
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A tervezett forrásarány változások indoklása: 

Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés Nem releváns

 

 

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása: 

 2.1. Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

8,040

Megyei 

Önkormányzat saját 

projekt

0,000

Földrajzi célterület 0,000

Fejlesztési cél 0,000

Kedvezményezetti 

csoport
0,000

Minden megyén 

belüli jogosult 

számára igényelhető

8,040

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 

forrásmegosztás (Mrd Ft) 

Forráskeret 

felhasználási 

módok 

 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó 

településfejlesztés 
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2.1.

Nem releváns

A forráskeret felhasználási módok 

indoklása

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

Intézkedés kódszáma

A forráskeret felhasználási módok 

részletezése
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3.3. a TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja: 

 

TOP prioritások  

TOP prioritások intézkedései
 3.1. Fenntartható 

települési 

közlekedésfejlesztés 

 3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságá

nak és a megújuló 

energia-felhasználás 

arányának növelése 

Forrást biztosító Strukturális 

Alap megnevezése
ERFA ERFA 

TOP prioritások közötti 

forrásmegosztás (Mrd Ft) 

A megye forráskeretének 

megoszlása TOP prioritások 

között (Mrd Ft) 

Az egyes TOP prioritásokon 

belüli intézkedések közötti 

forrásmegoszlás (Mrd Ft) 

75,276 125,710

A megye TOP 

forráskeretének megosztása 

prioritásonként és 

intézkedésenként a TOP 

belső arányok szerint  (Mrd 

Ft)

4,095 6,839

Az egyes TOP prioritások 

közötti saját igényeken 

alapuló forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

4,095 6,839

2015-ben meghirdetett 

források

(Mrd Ft)

2,000 3,900

2016-ban meghirdetésre 

kerülő források 

(Mrd Ft)

2,095 2,939

2017-ben meghirdetésre 

kerülő források 

(Mrd Ft)

0,000 0,000

10,934

 3. Alacsony széndioxid kibocsátású 

gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken 

200,986

10,934
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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 Nem releváns

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-

felhasználás arányának növelése
Nem releváns

  

 

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása: 

 3.1. Fenntartható települési 

közlekedés-fejlesztés 

 3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságának és a megújuló 

energia-felhasználás arányának növelése 

4,095 6,839

Megyei 

Önkormányzat saját 

projekt

0,000 1,000

Földrajzi célterület 0,000 0,000

Fejlesztési cél 0,000 0,000

Kedvezményezetti 

csoport
0,000 0,000

Minden megyén 

belüli jogosult 

számára igényelhető

4,095 5,839

 3. Alacsony széndioxid kibocsátású 

gazdaságra való áttérés kiemelten a 

városi területeken 

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 

forrásmegosztás (Mrd Ft) 

Forráskeret 

felhasználási 

módok 
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3.1. 3.2.

Nem releváns

Somogy Megyei Önkormányzat saját 

projektje

A Somogy Megyei Önkormányzat 

tulajdonában levő volt levéltár 

épületének energetikai korszerűsítése a 

Kaposvár Modern Városok Program 

kormányhatározatának 9. pontjában 

foglaltakkal összehangban (1803/2015. 

(XI. 10.) Kormányhatározat).   A projekt 

megvalósítása elősegíti a megyei és 

városi önkormányzat közös törekvését, 

és a volt levéltár épületének 

energetikai rekonstrukciójával mindkét 

szervezet számára biztosíthatóvá válik 

az intézményeik megfelelő 

elhelyezése.

A forráskeret felhasználási módok 

indoklása

A forráskeret felhasználási módok 

részletezése

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

Intézkedés kódszáma

 

 

A megyei területfejlesztési program, valamint a megye integrált területi programjának 

hatékony végrehajtásához szükséges korszerű intézményi infrastruktúra biztosítását segítve a 
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3. prioritás keretében a 3.2. intézkedés forráskeretéből legalább 1 Mrd Ft-ot a Somogy 

Megyei Önkormányzat tulajdonában és/vagy fenntartásában levő ingatlanok fejlesztéseinek 

támogatására szükséges allokálni. Mindez összhangban van a Kaposvár Modern Városok 

Program kormányhatározatának 9. pontjában foglaltakkal (1803/2015. (XI. 10.) 

Kormányhatározat). A város történelmi központjában a Fő utca 10. szám alatti épületben 

működik a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, valamint e klasszicista 

Megyeháza épületének egy részében lévő helységekben végzi tevékenységét a Somogy 

Megyei Önkormányzat és Hivatala is. A Megyeháza épületével közös telken található, a 

Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában álló volt levéltár épületének a TOP keretében 

megvalósítható energetikai rekonstrukciójával, valamint e projekttel szinergiában a Modern 

Városok program részeként hazai források bevonásával megvalósítani tervezett projekt 

keretében új funkciók kialakításával mindkét szervezet számára megoldottá válik a megfelelő, 

hosszú távú zavartalan működést biztosító racionális elhelyezés. 
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3.4. a TOP 4. prioritás tervezett forrásallokációja: 

 

TOP prioritások  

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 (Mrd Ft) 

A megye forráskeretének 

megoszlása TOP prioritások 

között (Mrd Ft) 

Az egyes TOP prioritásokon 

belüli intézkedések közötti 

forrásmegoszlás (Mrd Ft) 

21,510 17,089 23,170

A megye TOP 

forráskeretének megosztása 

prioritásonként és 

intézkedésenként a TOP 

belső arányok szerint  (Mrd 

Ft)

1,170 0,930 1,260

Az egyes TOP prioritások 

közötti saját igényeken 

alapuló forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

1,170 0,930 1,260

2015-ben meghirdetett 

források

(Mrd Ft)

0,700 0,730 0,800

2016-ban meghirdetésre 

kerülő források 

(Mrd Ft)

0,470 0,200 0,460

2017-ben meghirdetésre 

kerülő források 

(Mrd Ft)

0,000 0,000 0,000

3,360

3,360

 4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a 

társadalmi együttműködés erősítése 

61,769
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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 Nem releváns

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nem releváns

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja Nem releváns

 

 

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása: 

 4.1. Egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése 

 4.2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

 4.3. Leromlott városi 

területek rehabilitációja 

1,17 0,93 1,26

Megyei 

Önkormányzat saját 

projekt

0,000 0,000 0,000

Földrajzi célterület 0,000 0,000 0,000

Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000

Kedvezményezetti 

csoport
0,000 0,000 0,000

Minden megyén 

belüli jogosult 

számára igényelhető

1,170 0,930 1,260

Forráskeret 

felhasználási 

módok 

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 

forrásmegosztás (Mrd Ft) 

 4. A helyi közösségi szolgáltatások  

fejlesztése és a társadalmi 

együttműködés erősítése 
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4.1. 4.2. 4.3.

Nem releváns Nem releváns Nem releváns

A forráskeret felhasználási módok 

indoklása

Intézkedés kódszáma

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

A forráskeret felhasználási módok 

részletezése
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3.5. a TOP 5. prioritás tervezett forrásallokációja: 

 

TOP prioritások  

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 (Mrd Ft) 

A megye forráskeretének 

megoszlása TOP prioritások 

között (Mrd Ft) 

Az egyes TOP prioritásokon 

belüli intézkedések közötti 

forrásmegoszlás (Mrd Ft) 

66,271 8,622 14,798

A megye TOP 

forráskeretének megosztása 

prioritásonként és 

intézkedésenként a TOP 

belső arányok szerint  (Mrd 

Ft)

3,605 0,469 0,805

Az egyes TOP prioritások 

közötti saját igényeken 

alapuló forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

Az egyes TOP prioritásokon 

belül az intézkedések közötti 

saját igényeken alapuló 

forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

3,757 0,469 0,805

2015-ben meghirdetett 

források

(Mrd Ft)

3,757 0,469 0,000

2016-ban meghirdetésre 

kerülő források 

(Mrd Ft)

0,000 0,000 0,400

2017-ben meghirdetésre 

kerülő források 

(Mrd Ft)

0,000 0,000 0,405

5,031

4,879

89,691

 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi 

együttműködés 

 

106 
_____________________________________________

                                                Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________

                           2017/1. 
____________________



43 

 

 

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)

A sablon által automatikusan számított érték (m17 cella) helyett a 

1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban elfogadott összeg került 

rögzítésre.

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok 
Nem releváns

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása Nem releváns

 

 

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása: 

5.1. Foglalkoztatás-növelést 

célzó megyei és helyi 

foglalkoztatási 

együttműködések (paktumok)

5.2. A társadalmi  

együttműködés  erős ítését 

szolgá ló helyi  szintű 

komplex programok 

5.3. Helyi közösségi programok 

megvalósítása

3,757 0,469 0,805

Megyei 

Önkormányzat saját 

projekt

1,878 0,000 0,000

Földrajzi célterület 0,000 0,000 0,000

Fejlesztési cél 0,000 0,000 0,000

Kedvezményezetti 

csoport
0,000 0,000 0,000

Minden, megyén 

belüli jogosult 

számára igényelhető

1,879 0,469 0,805

 5. Megyei és helyi emberi erőforrás 

fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és 

társadalmi együttműködés 

Prioritáson belüli intézkedésenkénti 

forrásmegosztás (Mrd Ft) 

Forráskeret 

felhasználási 

módok 
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5.1. 5.2. 5.3.

Somogy Megyei 

Önkormányzat saját 

projektje Nem releváns Nem releváns

Somogy megyei 

foglalkoztatási paktum 

projekt, amely a 

foglalkoztatási 

együttműködések megyei 

szintű koordinációját 

biztosítja.

A forráskeret felhasználási módok 

részletezése

A forráskeret felhasználási módok 

indoklása

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés

Intézkedés kódszáma

 

 

Az 5.1. a Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések 

(paktumok) intézkedés esetében annak forráskeretéből legalább 1,878 Mrd Ft-ot a Somogy 

Megyei Önkormányzat kezdeményezésével megvalósuló megyei foglalkoztatási 

együttműködések projekt célra szükséges allokálni a megyei szinten összehangolt 

foglalkoztatás bővítést célzó együttműködések széles körű elterjedése és a program hatékony 

megvalósítása érdekében. 

 

A TOP 5 prioritása közötti forrásmegoszlást összefoglaló jelleggel az alábbi diagramok 

mutatják: 
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4. Az ITP indikátorvállalásai 
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TOP prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegysége
TOP Célértéke 

(2018)

Forrásarányos 

célérték (2018)

A megye  által 

vállalt célérték 

(2018)

TOP Célértéke 

(2023)

Forrásarányos 

célérték (2023)

A megye  által 

vállalt célérték 

(2023)

Megjegyzés

A fejlesztett vagy újonnan létesített 

iparterületek és ipari parkok területe
ha 275 15,02 15,02 1373 74,97 74,97

Az eredetileg benyújtott és a megyei közgyűlés által elfogadott 

ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 10 ha volt, 

azonban a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a 

forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.

A felújított vagy korszerűsített utak teljes 

hossza
km 68 3,70 3,70 340 18,50 18,50

A megye által vállalt 2023-as célérték valójában a forrásarányos 

vállalással megegyező 18,5, de az excel kitöltőprogram nem teszi 

lehetővé 19,00-nél kisebb érték megadását, mert hibaüzenetet ír 

ki.

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek száma
db 2500 135 135 12500 675 675

Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által 

elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 60 

db volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a 

forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés

Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek
m2 279000 15178,54 15178,54 1395000 75892,69 75892,69

Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által 

elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 

8000 m2, míg 2023-ra 75890 m2 volt, a jelenlegi ITP sablon tábla 

nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél alacsonyabb 

célérték vállalását.

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 

hossza
km 240 13,06 13,06 686 37,32 37,32

Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által 

elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 7 

km volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a 

forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.

Üvegházhatású gázok becsült éves 

csökkenése
tonna CO2 

egyenérték
37631,877 2047,29 2047,29 376318,77 20472,87 20472,87

Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által 

elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 

1800 t volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a 

forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.

1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken
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TOP prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegysége
TOP Célértéke 

(2018)

Forrásarányos 

célérték (2018)

A megye  által 

vállalt célérték 

(2018)

TOP Célértéke 

(2023)

Forrásarányos 

célérték (2023)

A megye  által 

vállalt célérték 

(2023)

Megjegyzés

Fejlesztéssel érintett egészségügyi 

alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: 

háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, 

védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti 

ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma

db 185 11 11 925 51 51
Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által 

elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 9 

db volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a 

forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.

Helyreállított lakóegységek városi 

területeken
lakóegység 232 13 13 1160 64 64

Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által 

elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 10 

lakóegység volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a 

forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását. 

Emellett a TOP 4.3.1-15 és a TOP 5.2.1-15 páyázatok 

ütemezeésének a felhívásokban foglalt előírásoknak való 

egymásra épülése okán (az infrastrukturális beruházások csak 

akkor kezdhetőek meg, ha a "soft" projekt már legalább 6 

hónapja fut), a 2018-as célérték vállalás nehezen teljesíthető, a 

célérték elérése reálisan 2019-re biztosítható.

A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerőpiaci programokban résztvevők 

száma

fő 8580 487 487 42900 2433 2433 Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által 

elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték 2018-ra 400 

fő volt, a jelenlegi ITP sablon tábla nem teszi lehetővé a 

forrásarányos célértéknél alacsonyabb célérték vállalását.

Helyi társadalmi akciókban résztvevők 

száma
fő 26600 1448 1448 133000 7236 7236

Az eredetileg benyújtott és és a megyei közgyűlés által 

elfogadott ITP-ben a Somogy megye által vállat érték a 

társadalmi akciókban résztvevő hátrányos helyzetű személyekre 

vonatkozóan került meghatározásra 2023-ra 1200 fővel, de az 

akkor elvégzett háttérszámítások alapján a társadalmi akciókban 

résztvevők teljes köre reálisan 6300 fő, a jelenlegi ITP sablon 

tábla nem teszi lehetővé a forrásarányos célértéknél 

alacsonyabb célérték vállalását.

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 

társadalmi együttműködés

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  fejlesztése és 

a társadalmi együttműködés 

erősítése
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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 (a felhívások megjelenése) 2015 decemberében kezdődött 

meg, a támogatási kérelmek beadási határidői jellemzően 2016. II-III. félévére 

realizálhatóak, 

- 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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50 

 

 

Megye neve: 

Megyei ITP neve: 

Megye forráskerete 

(Mrd Ft):
43,45

Minden adat automatikusan 

megjelenik az 1. 

munkalapról 

Prioritás 
intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 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

6,244 3,5 2,744
6,244 0,000

3,734 3 0,734
3,734 0,000

2,781
2,781

2,781 0,000

3,325

1,2 1 1,125

3,325 0,000

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 8,040

4,7 3,34

8,04 0,000

4,095
2 2,095

4,095 0,000

6,839

3,9 2,939

6,839 0,000

1,170
0,7 0,47

1,17 0,000

0,930
0,73 0,2

0,93 0,000

1,260
0,8 0,46

1,26 0,000

3,757
3,757

3,757 0,000

0,469
0,469

0,469 0,000

0,805

0,805

0,805 0,000

43,449 0 0 0 0 0 0 0 27,537 1 7,948 6,159 0,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,449 0,000

Összes 

forrás
Ell.

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

2019 2020 2021 2022 20232016

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi 

foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség 

javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 

településfejlesztés

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás arányának növelése

Somogy megye 

Somogy megyei ITP

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

2017 2018

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 

társadalmi együttműködés

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  fejlesztése és 

a társadalmi együttműködés 

erősítése

1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése

2015

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok 

Intékedések 

 

Az ütemtervben az összegek Mrd Ft-ban kerültek megadásra 3 tizedes jegy pontossággal. 

 

114 
_____________________________________________

                                                Somogyi Közlöny 
_______________________________________________________________

                           2017/1. 
____________________



 

62/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

 

A közgyűlés által delegált személyek tevékenységé-

ről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja - a köz-

gyűlés által delegált képviselők tájékoztatása 

alapján - a közgyűlés által delegált személyek te-

vékenységéről szóló beszámolót. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés - a Magyar Olim-

piai Bizottság Alapszabályában biztosított lehető-

séggel élve - a MOB tagjai sorába, Jakó Gergely 

eddigi tevékenységét megköszönve, Huszti Gá-

bort, a közgyűlés alelnökét delegálja. 

 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli, hogy a 

delegáltak tevékenységükről a közgyűlés előtt a 

2017. év végi utolsó rendes közgyűlésen kötele-

sek beszámolni. 

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző /az 

érintettek értesítéséért/ 

Határidő: értelem szerint 

 

63/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nkft. mű-

ködési és finanszírozási kérdéseiről 

 

1. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 

mint Tulajdonos elrendeli a Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért Nonprofit Kft. média 

tevékenységének 2016. december 31-i határnappal 

történő megszüntetését, és utasítja az ügyvezetőt, 

hogy a Társaság a Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóságnál vezetett lineáris audiovizuális média 

szolgáltatások nyilvántartásából ugyanezen 

határnappal a Társaság-, illetve a Somogy TV. 

törléséről gondoskodjon. Utasítja továbbá az 

ügyvezetőt, hogy a Társaság médiatevékenységével 

kapcsolatos kötelezettségek megszüntetését – 

beleértve a személyi állománnyal kapcsolatos 

döntések meghozatalát is – haladéktalanul kezdje 

meg azzal, hogy a Somogy TV. 2016. december 31. 

napjáig történő működtetését biztosítsa. 

 

 Felelős: Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke  

  (tulajdonosi döntés közléséért) 

   Gábor Márk ügyvezető (végrehajtásért) 

 Határidő:  azonnal 

 

2. A Somogy Megyei Önkormányzat, mint Tulajdonos 

Közgyűlése  a Somogy Társadalmi Felemelkedésé-

ért Nonprofit Kft. 2016. december 31. napjáig tör-

ténő működéséhez a 2016. évi költségvetés általá-

nos tartaléka terhére 4 500 000 Ft visszatérítendő 

támogatást biztosít támogatási szerződés megköté-

sével, mely alapján a támogatást 2016. december 

12-én folyósítani kell annak 2017. július 31. napjáig 

történő visszafizetése mellett.  

 

Felelős:    Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke 

 Határidő:  2016. december 12.  

 

3. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

elrendeli, és e körben utasítja az Ügyvezetőt, hogy a 

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit 

Kft. médiatevékenységének megszüntetése mellett 

a Társaság által lefolytatott ajánlattételi eljárás 

eredményeképpen nyertes ajánlattevővel, a MEDIA 

SOLUTIONS Kft-vel az előterjesztés mellékletét 

képező megállapodást kösse meg. A Közgyűlés 

elrendeli, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság és annak Médiatanácsa jóváhagyásának 

hiányában meghiúsuló jogügylet esetén is hajtsa 

végre a médiatevékenység megszüntetését, ez 

esetben az előterjesztés A./ verziója szerint.  

 

 Felelős:  Gábor Márk  ügyvezető 

  Határidő:  2016. december 12.  

 

4. Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

tudomásul veszi, hogy a 3. pontban részletezett 

megállapodás megkötését követően a Társaságot a 

médiatevékenység megszűnésével kapcsolatosan 21 

525 435 Ft összegű, valamint a havonta felmerülő 1 

039 613 Ft összegű kifizetés terheli, melyre a 

Társaság 2017. évi várható bevételei nem nyújtanak 

fedezetet. A Közgyűlés elrendeli, hogy a költségek 

finanszírozására az Ügyvezető elsősorban a 

DDRFÜ Nkft. megszűnéséből a Társaságot jogosító 

szerződésekből eredő bevételeket használja fel, 

különös figyelmet fordítva a felmondásokból eredő 

személyi juttatások határidőre való megtérítésére, 

egyben felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 

amennyiben az előbbi tervezett bevétel 2017. 

február 28-ig nem, vagy csak részben áll 

rendelkezésre, úgy a 2017. évi költségvetés terhére 

visszatérítendő támogatást biztosítson a társasági 

fedezet hiányának igazolása mellett a szükséges 

mértékben, de legfeljebb 26 500 000 Ft összegben 

azzal, hogy a Társaságnak ezen visszatérítendő 

támogatást 2017. december 31. napjáig meg kell 

fizetnie. A közgyűlés elrendeli e határozat ezen 

pontjának felülvizsgálatát, amennyiben a Nemzeti 

Média és Hírközlési Hatóság és annak 

Médiatanácsa jóváhagyásának hiányában 

meghiúsuló jogügylet következtében a 

médiatevékenység megszüntetéshez kapcsolódó 

magasabb összegű visszatérítendő támogatást kell 

biztosítani.  

 

Felelős:  Gábor Márk ügyvezető 

  Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke 

      Határidő:  értelem szerint 

 

5. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

utasítja Elnökét, hogy az 1. – 4. pontokban 

meghatározott folyamatok végrehajtását 

ellenőrizze, e körben az Ügyvezetőt rendszeresen 

számoltassa be, és a Közgyűlést tájékoztassa. 

 

     Felelős:  Biró Norbert, a Közgyűlés elnöke 

     Határidő:  értelem szerint 
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64/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

 

A Vármegyeháza épületegyüttes déli épületének 

felújításáról 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza a Ka-

posvár 12/A hrsz. alatt felvett, természetben 7400 

Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. sz. alatt elhelyezke-

dő Megyeháza épülettömb déli épületének felújí-

tását a Somogy megyei TOP 3.2.1. kódjelű, az 

„Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerű-

sítése”  című  pályázat  benyújtásával 1 milliárd 

Ft összegben, és további a Kaposvár Modern Vá-

rosok Programjában tervezett  400 millió Ft ösz-

szegben, mely utóbbi pályázati támogatást a Ka-

posvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával 

megkötendő támogatási szerződés alapján fogja 

felhasználni.  

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés ezúton fejezi ki 

köszönetét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyű-

lésének, hogy a Kaposvár Modern Városok Prog-

ramjában 400 millió Ft-ot a volt Levéltár épületé-

nek felújítására allokált.  

 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza 

elnökét, hogy a Kaposvár 12/A hrsz. alatt felvett, 

természetben 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 

sz. alatt elhelyezkedő Megyeháza épülettömb déli 

épülete felújításának pályázat-előkészítését kezdje 

meg. E körben az akkreditált felelős közbeszerzé-

si szaktanácsadót válassza ki, és vele vállalkozói 

szerződést kössön. Kezdje meg továbbá a tervezői 

feladatokra vonatkozó eljárás(ok) lefolytatását, a 

megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező(k) 

kiválasztását, és a nyertes ajánlattevő(k)kel a vál-

lalkozói szerződést kösse meg. A pályázat elké-

szítését a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

munkatársainak bevonásával kezdje meg. Felha-

talmazza az Elnököt, hogy az ezen feladatokhoz 

kapcsolódó mindennemű szükséges jognyilatko-

zatot aláírja, kötelezettségeket vállalja. Utasítja az 

Elnököt, hogy a pályázati dokumentációt – tekin-

tettel az épület funkciójának az e folyamatban tör-

ténő meghatározására – benyújtása előtt terjessze 

a Közgyűlés elé jóváhagyásra.  

 

 Felelős:     Biró Norbert, a közgyűlés elnöke  

 Határidő:   értelem szerint   

 

65/2016.(XII.9.) közgyűlési határozat 

 

A Kaposvári vigasságok terének üzemeltetéséről 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a 

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 kódszámú, „Ka-

posvári vigasságok terének kialakítása” című pro-

jekt üzemeltetési tevékenységére 2016. január 14. 

napján az EPS International Kft.-vel létrejött Üze-

meltetési szerződést 2016. december 30-i hatállyal 

közös megegyezéssel megszűnteti.  

 

 Felelős:  Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

 Határidő:  2016. december 30. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a fentiekre való 

tekintettel elhatározza, hogy a támogatási szerző-

désben rögzített fenntartási kötelezettség teljesítésé-

re vonatkozóan új üzemeltetési pályázatokat hirdet. 

 Az üzemeltetési tevékenység minél korábban törté-

nő megkezdése érdekében két pályázati kiírást je-

lentet meg.  

 A Kaposvár, Fő u.10. sz. alatt található épületegyüt-

tes keleti szárnyában elhelyezkedő közönségszerve-

ző irodák, valamint az udvar üzemeltetésére vonat-

kozóan a pályázat lefolytatása érdekében jóváhagy-

ja és közzé teszi a megyei önkormányzati tulajdon- 

és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

5/2012.(III.5) önkormányzati rendelet 4. sz. mellék-

lete szerinti, az önkormányzati vagyon hasznosítá-

sára is vonatkozó versenyeztetési szabályzat alapján 

készített, az előterjesztés 1. sz. mellékletében sze-

replő felhívást, valamint az annak mellékletét képe-

ző üzemeltetési szerződéstervezetet és egyéb do-

kumentumokat, az abban foglalt tartalommal.  

 A Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatt található épület-

együttes nyugati szárnyában elhelyezkedő vendég-

látóegység üzemeltetésére vonatkozóan a pályázat 

lefolytatása érdekében jóváhagyja és közzé teszi a 

megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdál-

kodás szabályairól szóló 5/2012.(III.5) önkormány-

zati rendelet 4. sz. melléklete szerinti, az önkor-

mányzati vagyon hasznosítására is vonatkozó ver-

senyeztetési szabályzat alapján készített, az előter-

jesztés 2. sz. mellékletében szereplő felhívást, va-

lamint az annak mellékletét képező üzemeltetési 

szerződéstervezetet és egyéb dokumentumokat, az 

abban foglalt tartalommal.  

 A Közgyűlés a pályázati felhívásban szereplő bon-

tási feladatokkal megbízza a Somogy Megyei Ön-

kormányzat Hivatalának 3 fő köztisztviselőjét, 

akiknek a bontás során együttesen kell jelen lenni. 

E körben utasítja a megyei jegyzőt, hogy az érintett 

köztisztviselőket jelölje ki.  

 A pályázati anyagok értékelési feladatai esetében a 

versenyeztetési szabályzat szerinti bizottság a So-

mogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága, 

amely a beérkezett ajánlatokat értékeli, és az értéke-

lés összefoglalását, valamint ez alapján kialakított 

döntési javaslatát a végleges szerződéstervezettel 

együtt terjeszti a Közgyűlés elé bírálatra.  

 A pályázatok benyújtásához kapcsolódó legfonto-

sabb határidők az alábbiak: 

 A pályázatok meghirdetésének ideje: 2016. decem-

ber 12. 

 A pályázat benyújtásának ideje: 2017. január 13. 

 A pályázatok bontásának időpontja: 2017. január 

16.  

 A pályázatok értékelésre történő átadása a Somogy 

Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága részére: 

2017. január 16. 

 A pályázatok értékelése a Somogy Megyei Közgyű-

lés Pénzügyi Bizottsága által: 2017. január 16-20. 

között történik. 
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    Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

                 Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

    Határidő: értelem szerint 

 

 

Alakszerű határozat meghozatala nélkül: 

 

A közgyűlés 

 

- a fiatalok kábítószer fogyasztásáról Somogy me-

gyében,  

- a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

tevékenységéről, 

- a 2016. szeptember 15. – december 2. közötti tiszt-

ségviselői tevékenységről, 

- a 2016. szeptember 30-i közgyűlésen elhangzott 

interpellációkra adott válaszokról 

 

szóló tájékoztatókat tudomásul vette. 

 

_____________ 
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Felelős kiadó: Biró Norbert, 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/



