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1/2017.(I.19.) közgyűlési határozat 

 

A napirendi javaslat elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a 2017. január 

19-i soron kívüli ülés napirendjét. 

 

2/2017.(I.19.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 65/2016.(XII.9.) sz. 

határozatával a Kaposvári Vigasságok tere egyes 

projektterületeinek üzemeltetésére kiírt pályázatra 

beérkezett ajánlatok összefoglalásáról 

  

1. A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy 

a 65/2016.(XII.9.) sz. közgyűlési határozat alap-

ján a Kaposvári Vigasságok tere közönségszerve-

ző irodák, és a kültéri rendezvényhelyszín üze-

meltetésére kiírt pályázati felhívásra ajánlat nem 

érkezett, így a pályázati eljárást eredménytelenné 

nyilvánítja. 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy 

a 65/2016.(XII.9.) sz. közgyűlési határozat alap-

ján a Kaposvári Vigasságok tere vendéglátóegy-

ség üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra egy 

ajánlat érkezett, amely a pályázati felhívásban 

rögzített követelményeknek nem felelt meg, így a 

pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a 

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 azonosítószámú 

pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése ér-

dekében új pályázatot hirdet a közönségszervező 

irodák, és a kültéri rendezvényhelyszín üzemelte-

tésére. A pályázat sikeres lefolytatása érdekében 

jóváhagyja és közzé teszi a megyei önkormányza-

ti tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 5/2012.(III.5) önkormányzati rendelet 4. sz. 

melléklete szerinti, az önkormányzati vagyon 

hasznosítására is vonatkozó versenyeztetési sza-

bályzat alapján készített, az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében szereplő felhívást, valamint az an-

nak mellékletét képező üzemeltetési szerződéster-

vezetet és egyéb dokumentumokat, az abban fog-

lalt határidőkkel és tartalommal. A Közgyűlés a 

pályázati felhívásban szereplő bontási feladatok-

kal megbízza a Somogy Megyei Önkormányzat 

Hivatalának 3 fő köztisztviselőjét, akiknek a bon-

tás során együttesen kell jelen lenni.  

4. A Somogy Megyei Közgyűlés elhatározza, hogy a 

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0028 azonosítószámú 

pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése ér-

dekében új pályázatot hirdet a vendéglátóegység 

üzemeltetésére. A pályázat sikeres lefolytatása ér-

dekében jóváhagyja és közzéteszi a megyei ön-

kormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás sza-

bályairól szóló 5/2012.(III.5) önkormányzati ren-

delet 4. sz. melléklete szerinti, az önkormányzati 

vagyon hasznosítására is vonatkozó versenyezte-

tési szabályzat alapján készített, az előterjesztés 2. 

sz. mellékletében szereplő felhívást, valamint az 

annak mellékletét képező üzemeltetési szerződés-

tervezetet és egyéb dokumentumokat, az abban 

foglalt határidőkkel és tartalommal. A Közgyűlés 

a pályázati felhívásban szereplő bontási felada-

tokkal megbízza a Somogy Megyei Önkormány-

zat Hivatalának 3 fő köztisztviselőjét, akiknek a 

bontás során együttesen kell jelen lenni.  

5. A pályázati anyagok értékelési feladatai esetében 

a versenyeztetési szabályzat szerinti bizottság a 

Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bi-

zottsága, amely a beérkezett ajánlatokat értékeli, 

és az értékelés összefoglalását, valamint ez alap-

ján kialakított döntési javaslatát a végleges szer-

ződéstervezettel együtt terjeszti a soron következő 

Közgyűlés elé bírálatra.  

A pályázatok benyújtásához kapcsolódó legfonto-

sabb határidők az alábbiak: 

A pályázatok meghirdetésének ideje: 2017. január 

19. 

A pályázat benyújtásának ideje: 2017. február 20. 

10:00 

A pályázatok bontásának időpontja: 2017. február 

20. 11:00 

A pályázatok értékelésre történő átadása a So-

mogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizott-

sága részére: 2017. február 20. 

A pályázatok értékelése a Somogy Megyei Köz-

gyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által: 2017. 

február 21-24. között történik. 

 

Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke 

  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő: haladéktalanul 

 

A közgyűlés elnöke és alelnöke illetményének és költ-

ségtérítésének megállapításáról 

 

3/2017.(I.19.) közgyűlési határozat 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, 

hogy Biró Norbert közgyűlési elnök havi illetmé-

nye 2017. január 01. napjától a Magyarország he-

lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (3) bekezdése alapján, a 

központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
 

szóló 2010. évi XLIII. törvényben meghatározott 

illetménye 90%-ának megfelelő összeg, azaz brut-

tó 897.500,-Ft. 

 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, 

hogy Biró Norbert közgyűlési elnök Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 

illetményének 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult, így 2017. január 01. nap-

jától költségtérítése bruttó havi 134.600,-Ft. 
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    2017/2. 
_________



 

Felelős:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző (a hatá-

 rozat végrehajtásáért) 

Határidő:  azonnal 

 

4/2017.(I.19.) közgyűlési határozat 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Huszti Gábor közgyűlé-

si tag alelnök havi illetményét 2017. január 01. napjától 

bruttó 807.800,-Ft-ban, költségtérítését havi 121.200,-

Ft-ban állapítja meg figyelemmel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

80. §-ában foglaltakra. 

 
Felelős:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző (a határo-

 zat végrehajtásáért) 

Határidő:  azonnal 

 

_____________ 
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